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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 
oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad 

Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze!
Mieszkańcy gminy i miasta Błaszki, powiat sieradzki, zgłosili się do mo-

jego biura z prośbą o interwencję w sprawie drogi krajowej nr 12 oraz drogi 
wojewódzkiej nr 449. Mieszkańcy są zaniepokojeni bezpośrednim zagroże-
niem dla zdrowia oraz życia uczestników ruchu drogowego na tych drogach. 
Wielokrotnie zgłaszali potrzebę zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławi-
ce poprzez wybudowanie ronda, które umożliwiłoby rozładowanie natężenia 
wzmożonego ruchu pojazdów oraz zmniejszenie prędkości poruszających 
się pojazdów na omawianym odcinku dróg. Takie rozwiązanie bezpośrednio 
przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowe-
go, tak zmotoryzowanych, jak i pieszych. Mimo przedstawianych argumen-
tów apel lokalnej społeczności oraz jednostki terytorialnej Błaszki został wie-
lokrotnie zbagatelizowany.

Brak zastosowania jakiegokolwiek rozwiązania w poprawie bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniu przyczynia się do wielu 
kolizji oraz wypadków, niestety kończących się utratą życia ich uczestników. 
„W 2012 r. na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu doszło do tragicznego wy-
padku, zderzył się bus, wiozący Polaków wracających z pracy w Niemczech, 
z ciężarówką wyładowaną złomem. Osiem osób zostało rannych, w tym trzy 
ciężko, dwa samochody zostały zniszczone oraz ścięty słup trakcji elektrycz-
nej. Na początku 2013 r. również w tym miejscu doszło do śmiertelnego potrą-
cenia osiemdziesięciopięcioletniej mieszkanki Borysławic”.

Powyższe fakty nie mogą pozostać bez głośnego komentarza, bo czy 
można oszczędzać na bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu ludzi?! Lokalna spo-
łeczność jest zdesperowana w związku z niezmieniającymi się okolicznościa-
mi, ignorancją władz państwowych oraz życiem w ciągłym strachu o bezpie-
czeństwo swoje i najbliższych.

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze!
Czy w związku z dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia uczestników 

ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódz-
ką nr 449 w miejscowości Borysławice, powiat sieradzki, gmina Błaszki, 
są przewidziane środki finansowe w budżecie GDDKiA pozwalające na roz-
poczęcie procedury opracowywania dokumentacji projektowej, a następnie 
rozpoczęcie budowy ronda? 

Jeśli wskazane procedury zostały opracowane oraz zapewnione środki 
finansowe, to na kiedy jest planowane sfinansowanie budowy ronda na naj-
niebezpieczniejszym skrzyżowaniu w gminie Błaszki?

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Odpowiedź 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 1 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 5 lutego 2013 r., znak BPS/043-26-1010-MTBGM/13, 

przy którym przekazano oświadczenie Pana Senatora Przemysława Błaszczyka pod-
czas 26. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 r., w sprawie budowy ronda 
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 w miejscowości 
Borysławice, gmina Błaszki, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Zadania, których zasadniczym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego ujęte zostały w Programie Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych. Kolejność realizacji 
działań w ramach przedmiotowego Programu jest ustalona według ściśle określonych 
kryteriów w postaci m.in.: liczby zabitych, rannych oraz wartości średniego dobowego 
ruchu na danym odcinku drogi.

W pierwszej kolejności są realizowane zadania znajdujące się na najwyższych po-
zycjach listy. Takie podejście do realizacji zadań pozwala na efektywne wykorzystanie 
ograniczonych środków finansowych, jakimi dysponuje GDDKiA oraz na podejmowa-
nie działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w tych miejscach i na 
tych odcinkach dróg krajowych, na których działania te są najbardziej niezbędne. Nie-
stety potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego znacznie prze-
wyższają wielkość środków finansowych dostępnych na ten cel.

Zadanie polegające na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z dro-
gą wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławice nie zostało ujęte w ww. Programie. 
Brak jest podstaw formalnych do jego realizacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Odpowiedź 
GENERALNEGO DYREKTORA 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, 13.03.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na przekazane przy piśmie znak: BPS/043-26-1010-GDDKA/13 

z dnia 5 lutego 2013 r., które wpłynęło w dniu 7 lutego 2013 r. – oświadczenie Pana 
Senatora Przemysława Błaszczyka złożone podczas 26. posiedzenia Senatu RP w dniu 
30 stycznia 2013 r., dotyczące konieczności poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 i drogi wojewódz-
kiej nr 449 w miejscowości Borysławice, poniżej uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia 
w przedmiotowej sprawie.

Uprzejmie informuję, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
w związku z interwencjami zgłaszanymi przez władze samorządowe oraz Posłów 
w ww. zakresie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, mające na celu ocenę sta-
nu faktycznego i prawnego.

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Oddział GDDKiA w Łodzi ustalono, 
iż poprawa bezpieczeństwa na wskazanym przez Pana Senatora skrzyżowaniu jest 
możliwa tylko poprzez dokonanie jego przebudowy. Zakres inwestycji wymaga reali-
zacji pełnej procedury projektowej i uzyskania niezbędnych uzgodnień. Efektem koń-
cowym etapu przygotowawczego będzie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Następnym etapem będzie wyłonienie, w drodze postępowania 
przetargowego, wykonawcy inwestycji.

GDDKiA w miarę udostępniania środków finansowych podejmuje działania zmie-
rzające do wybudowania i utrzymania sieci dróg krajowych o najwyższym standardzie 
w możliwie najkrótszych terminach, jednakże ze względu na ograniczenia finansowe 
nie wszystkie inwestycje mogą być realizowane w bieżącej perspektywie finansowej. 
Wydatkowanie środków na budowę sieci dróg krajowych następuje jedynie dla zadań 
ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 przyjętym uchwałą 
Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. Zapisy Programu Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2011–2015 określają limity finansowe przeznaczone na inwestycje i remontowa-
nie na sieci dróg w całym kraju i są dalece niewystarczające, aby zrealizować wszystkie 
zadania, nawet bardzo istotne z punktu widzenia uwarunkowań regionalnych.

GDDKiA jest świadoma konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go na drogach krajowych i podejmuje, w miarę posiadanych środków, działania zmie-
rzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Potrzeby dotyczące działań, 
których podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały 
zebrane i ustalone według hierarchii ważności w „Planie działań na sieci drogowej” 
oraz „Programie Redukcji Ofiar Śmiertelnych”. Kolejność realizacji wszystkich zadań 
w skali całego kraju została ustalona według ściśle określonych kryteriów, którymi są: 
liczba zabitych, liczba rannych oraz średni dobowy ruch na danym odcinku drogi. Tak 
sklasyfikowane zadania pozwalają na podejmowanie działań poprawiających bezpie-
czeństwo ruchu drogowego w tych miejscach i na tych odcinkach dróg krajowych, na 
których ten problem jest największy.

Zadanie polegające na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 i dro-
gi wojewódzkiej nr 449 nie zostało ujęte w ww. Planie i Programie. Wyniki przepro-
wadzonych analiz pokazały między innymi, iż w okresie od 2011 r. do końca lutego 
2013 r. w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 
w Borysławicach doszło do 6 kolizji, 1 wypadku, w których odnotowano 8 rannych. 
Natomiast średniodobowe natężenie ruchu na drodze krajowej nr 12 na odcinku Opa-
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tówek – Błaszki wyniosło 6237 pojazdów na dobę. Uzyskane dane nie pozwalają za-
kwalifikować zadania do realizacji, gdyż w skali sieci drogowej całego kraju, istnieją 
zadania które ze względu na występujące na nich problemy muszą zostać zrealizowa-
ne w pierwszej kolejności.

Zadanie, o którym mowa w oświadczeniu Pana Senatora, przy ustalonych obec-
nie limitach finansowych, nie zostanie ujęte do realizacji w obecnej perspektywie 
finansowej.

Wskazana przez Pana Senatora propozycja zmiany organizacji ruchu przez budo-
wę ronda jest w opinii GDDKiA zasadna ze względu na fakt, iż zastosowanie takiego 
rozwiązania poprawi warunki ruchu na tym odcinku.

Dodatkowo Oddział GDDKiA w Łodzi zgłosił propozycję realizacji inwestycji po-
prawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego, a niegenerującej wysokich kosztów, 
polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w m. Błaszki 
(km 301+550). Zadanie to zostało zrealizowane.

Jednocześnie należy podkreślić, iż Oddział GDDKiA w Łodzi dąży do podejmo-
wania możliwie najbardziej efektywnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
ruchu w odniesieniu do środków pozostających w dyspozycji Oddziału.

W ciągu ostatnich 5 lat, począwszy od roku 2008 na zadania ukierunkowa-
ne na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano kwotę w wysokości 
97,3 mln zł. Środki te zostały przeznaczone między innymi na następujące prace:

– wykonanie ciągłych linii krawędziowych na drodze krajowej nr 1;
– budowa chodników, azyli i znaków aktywnych na drodze krajowej nr 2;
– budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych m.in.:

– w ciągu drogi krajowej nr 8 w m. Rusiec,
– w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Mniszków,
– w ciągu drogi krajowej nr 54 w m. Gaszyn,
– w ciągu drogi krajowej nr 71 w m. Sosnowiec,
– w ciągu drogi krajowej nr 72 w m. Złota;

– przebudowa skrzyżowań:
– na drodze krajowej nr 8 w Wieruszowie,
– na drodze krajowej nr 14 w Łowiczu,
– na drodze krajowej nr 72 w Poddębicach;

– budowa sygnalizacji świetlnych:
– na drodze krajowej nr 14 w m. Złoczew i w m. Jamno,
– na drodze krajowej nr 12 w m. Błaszki;

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach dróg krajowych:
– droga krajowa nr 1 odc. Piotrków Trybunalski – Radomsko,
– droga krajowa nr 12 odc. Błaszki – Słomków Mokry,
– droga krajowa nr 12 odc. Sieradz – Woźniki,
– droga krajowa nr 14 m. Sieradz,
– droga krajowa nr 14 odc. Próba – Złoczew,
– droga krajowa nr 42 Pajęczno – Nowa Brzeźnica,
– droga krajowa nr 71 odc. Zgierz – Aleksandrów Łódzki;

– korekta oznakowania poziomego na drogach krajowych,
– budowa wysp dzielących, zatok autobusowych, azyli itp. na drodze krajowej nr 12.
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, iż GDDKiA systematycznie po-

dejmuje działania poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych, jednakże ze 
względu na wprowadzone limity finansowe, o których mowa powyżej, realizacja po-
szczególnych zadań jest każdorazowo uzależniona od wysokości przyznanych GDDKiA 
środków w danej perspektywie finansowej.

Z szacunkiem 
 
GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
z up. Andrzej Maciejewski
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęło pismo, w którym przedstawio-

ny został problem firm specjalizujących się w opiece nad niepełnosprawny-
mi, funkcjonujących przy ośrodkach pomocy społecznej.

Niejednokrotnie firmy, które funkcjonują przy ośrodkach pomocy spo-
łecznej, zatrudniają do pielęgnacji osoby bez właściwego wykształcenia czy 
przygotowania do opieki nad chorymi. Firm niestety nikt nie kontroluje i nikt 
nie sprawdza, czy opiekunki prawidłowo zajmują się chorymi. W piśmie 
podany był przykład dwudziestoośmioletniej Karoliny z Warszawy, która 
z powodu choroby potrzebuje stałej opieki. Panią Karoliną opiekowały się 
opiekunki z firmy zajmującej się opieką nad chorymi, niestety opieka spra-
wowana nad panią Karoliną nie była właściwa. Zdarzały się sytuacje, że 
pani Karolina zostawała przez parę dni bez jedzenia i bez jakiejkolwiek opie-
ki. Takich sytuacji w Polsce jest znacznie więcej.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pochylenie się nad problemem 
dotyczącym opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi i podjęcie stosownych 
decyzji minimalizujących ryzyko niewłaściwego traktowania ludzi niepełno-
sprawnych i niewłaściwej opieki nad nimi.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Odpowiedź�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 20 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 5 lutego 2013 r., znak: BPS/043- 

-26-1011/13 dotyczące oświadczenia złożonego przez Senator Alicję Chybicką w spra-
wie problemu firm specjalizujących się w opiece nad niepełnosprawnymi, funkcjonu-
jących przy ośrodkach pomocy społecznej, wyjaśniam, co następuje.

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłącze-
niem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) należy do zadań 
własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samot-
nej, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga pomocy innych 
osób. Mogą być przyznane także osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych 
osób, jednak rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni 
nie są w stanie takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują: zaspokajanie 
codziennych potrzeb życiowych (sprzątanie, pranie, zakupy, sporządzanie posiłków), 
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnianie kontaktów z oto-
czeniem. Usługi te są bezpłatne lub odpłatne w części lub w całości. Szczegółowe 
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zasady odpłatności za usługi opiekuńcze ustalają władze gminy, w drodze uchwały. 
Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od dochodu osoby korzystającej 
z usług opiekuńczych oraz kosztu i liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych. 
W przypadku szczególnej i trudnej sytuacji życiowej świadczeniobiorcy, istnieje możli-
wość zwolnienia z opłat za usługi. Usługi takie mogą być świadczone przez osoby bez 
specjalistycznego wykształcenia, odpowiednio przeszkolone do takiej pracy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są usługami dostosowanymi do szczególnych 
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które są świad-
czone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (np. pielęgniarki, 
opiekunki/opiekunowie z kwalifikacjami zawodowymi, asystenci osób niepełnospraw-
nych, fizjoterapeuci, psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni).

Gminy odpowiedzialne za realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszka-
nia osób wymagających wsparcia, rzadko realizują to zadanie poprzez zatrudnionych 
w tym celu pracowników (wg danych statystycznych MPiPS-03 za 2011 rok w ośrod-
kach pomocy społecznej zatrudnionych było 5.874 pracowników realizujących usługi 
opiekuńcze i 987 pracowników realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze). Naj-
częściej zlecają realizację usług podmiotom niepublicznym (organizacje pozarządowe, 
podmioty kościelne) na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej lub zakupują 
usługi na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych u podmiotów działalności 
gospodarczej. Przy wyborze oferty kierują się głównie ceną usługi, a nie jakością usług 
(np. odpowiednio przygotowana i doświadczona kadra). Niska cena usługi wiąże się 
najczęściej z bardzo niskimi kwalifikacjami opiekunek. Rynek usług prywatnych rośnie 
(organizacje pozarządowe i organizacje kościelne działające w ramach swoich zadań 
statutowych, agencje prywatne – w ramach działalności gospodarczej), gdyż rośnie 
na nie zapotrzebowanie. Należy podkreślić, że osoby o wyższych dochodach szukają 
raczej pomocy na wolnym rynku, a nie w pomocy społecznej, z uwagi na stwierdzaną 
niską jakość usług i ograniczony zakres usług w stosunku do faktycznych potrzeb. 
Niestety w wielu przypadkach jest to tzw. „szara strefa”.

 Obecnie brak jest przepisów dotyczących obowiązywania standardów usług opie-
kuńczych. Dlatego też gminy zlecając usługę powinny same ten standard określić 
(zakres usług, sposób wykonania, kwalifikacje osób świadczących usługi, kwestie 
nadzoru pracowników, w tym obowiązujące procedury dotyczące zastępstwa chorej 
opiekunki itp.) i jednocześnie kontrolować (chociaż wyrywkowo) sposób i jakość wy-
konania usług bezpośrednio u klienta pomocy społecznej, w szczególności gdy jest to 
osoba samotna. Osoba korzystająca z usług powinna być też poinformowana komu 
(chodzi o pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej) może zgłaszać zastrzeże-
nia w zakresie sposobu i jakości świadczonych usług. Za niedopuszczalne i karygodne 
jest doprowadzenie do sytuacji, o której napisała Pani Senator.

 Jednocześnie wyjaśniam, że prace w zakresie standardu usług w pomocy społecz-
nej zostały rozpoczęte w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. 
W trybie systemowym realizowany jest projekt pt. Tworzenie i rozwijanie standardu 
usług pomocy i integracji społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie (instytu-
cje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe), liderem projektu jest Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Główne działania zapisane w projekcie to wypracowanie standardów usług świad-
czonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz modeli działania tych 
instytucji. Na obecnym etapie realizacji zostały zaakceptowane produkty wypracowa-
ne w projekcie tj. standardy usług dla osób starszych, niepełnosprawnych, standard 
interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, standardy środowisko-
wej pracy socjalnej, standardy pracy dla rodzin z dziećmi, standardy usług dla osób 
bezdomnych jak również modele działania instytucji pomocy i integracji społecznej 
(ośrodek pomocy społecznej, miejski ośrodek pomocy rodzinie, powiatowe centrum 
pomocy rodzinie oraz centrum integracji społecznej). Rozpoczęto również pilotaże z za-
kresu wdrażania standardów usług i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji 
społecznej, środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej oraz 
gminnego standardu wychodzenia z bezdomności – pilotaże potrwają do listopada 
2013 roku.
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Wypracowane w ramach projektu standardy służyć będą przygotowaniu aktu 
prawnego w formie rozporządzenia ministra ds. zabezpieczenia społecznego w sprawie 
m.in. standardu usług opiekuńczych. Wyrażam jednak pogląd, że nawet po wejściu 
w życie takich przepisów niezwykle istotną sprawą będzie nadzór i kontrola sposobu 
realizacji tego zadania, w szczególności, gdy jest to zadanie zlecone do realizacji inne-
mu podmiotowi lub zakupiona usługa.

Ponadto informuję, że tut. resort mając na uwadze konieczność profesjonalizacji 
usług w pomocy społecznej podjął już wcześniej działania w celu wprowadzenia no-
wych zawodów mających zastosowanie do świadczenia usług w pomocy społecznej.

Od 2002 roku trwa kształcenie w zawodach, które w klasyfikacji zawodów za-
liczone zostały do grupy zawodów Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej. 
Oprócz zawodu pracownika socjalnego usługi świadczą dyplomowani: opiekunowie 
w domach pomocy społecznej (dwuletni cykl kształcenia na poziomie policealnym), 
asystenci osoby niepełnosprawnej (roczny cykl kształcenia na poziomie policealnym) 
i opiekunki środowiskowe (roczny cykl kształcenia na poziomie policealnym). Osoby 
z tymi kwalifikacjami znajdują zatrudnienie najczęściej w jednostkach organizacyj-
nych pomocy społecznej dziennego i całodobowego pobytu.

W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęto kształcenie w nowym zawodzie – opie-
kun osoby starszej. Jest ono realizowane na poziomie średnim policealnym w dwulet-
nim cyklu kształcenia. Podstawa programowa dla tego zawodu została opublikowana 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 roku w spra-
wie podstaw programowych kształcenia w zawodach (…), opiekun osoby starszej (…) 
– Dz. U. Nr 100, poz. 582. W 2012 roku dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu 
zawodowego opiekuna osoby starszej uzyskało 17 osób (na 21 które przystąpiło do 
egzaminu dyplomowego).

Stosunkowo niewielkie zainteresowanie kształceniem w tym zawodzie wynika 
z faktu możliwości uzyskiwania kwalifikacji do podjęcia pracy opiekuńczej w drodze 
różnych kursów, po których ukończeniu absolwenci nie otrzymują dyplomu, ale mogą 
świadczyć usługi w ramach funkcjonującego na dużą skalę rynku usług oferowanych 
przez prywatne agencje zatrudniające opiekunów/opiekunki.

Po wejściu w życie aktu prawnego w zakresie standardu usług ta sytuacja powin-
na ulec zmianie.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Elżbieta Seredyn
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęło pismo, w którym poruszony 

został problem ograniczonej opieki medycznej sprawowanej przez lekarzy 
pierwszego kontaktu. Chodzi o sytuację, kiedy lekarz pierwszego kontaktu 
wysyła pacjenta do lekarza specjalisty, ale nie daje jednocześnie skierowa-
nia na podstawowe badania. 

Jako przykład podana została sytuacja, w której chory musi leczyć się 
u endokrynologa (problemy z tarczycą). Aktualnie proces takiego leczenia 
wygląda następująco. Lekarz pierwszego kontaktu daje pacjentowi skiero-
wanie do endokrynologa i ewentualnie na badanie TSH. W zależności od ob-
łożenia danej poradni na wizytę u specjalisty czeka się około kilku tygodni. 
Od lekarza endokrynologa chory dostaje kolejne skierowanie na potrzebne 
badania (w tym konkretnym przypadku na przykład USG tarczycy) i znowu 
czeka na wizytę z wynikami badań. 

Znacznie bardziej skróciłby się proces leczenia i diagnostyki, gdyby to 
lekarze pierwszego kontaktu, oprócz kierowania do odpowiedniego lekarza 
specjalisty, mogli kierować na podstawowe badania pozwalające na posta-
wienie diagnozy i rozpoczęcie właściwego leczenia już podczas pierwszej 
wizyty chorego u specjalisty.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie przedsta-
wionego problemu.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Odpowiedź�

Warszawa, 2013.02.28

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Alicji Chybickiej, kierowane do Mini-

stra Zdrowia, dotyczące problemu ograniczonej opieki medycznej sprawowanej przez 
lekarzy pierwszego kontaktu, przekazane przy piśmie Wicemarszałka Senatu RP, 
z dnia 5 lutego 2013 r., znak: BPS/043-26-1012/13, uprzejmie proszę o przyjęcie 
następujących wyjaśnień.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze 
zm.), świadczeniobiorca ma zapewnione prawo do świadczeń z zakresu badań diagno-
stycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie 
skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowot-
nego, zakwalifikowanych jako świadczenie gwarantowane.

Odnosząc się do kwestii dotyczących kierowania na badania diagnostyczne, 
uprzejmie wyjaśniam, iż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zobowiązany jest 
przepisami art. 55 ust. 2 przedmiotowej ustawy do zapewnienia świadczeniobiorcom 
w kosztach własnej działalności również dostępu do badań diagnostycznych. Wykaz 
badań diagnostycznych, które zobowiązany jest wykonać i finansować lekarz POZ, 



26. posiedzenie Senatu w dniu 30 stycznia 2013 r. 15

a które są mu niezbędne przy realizacji świadczeń, określone zostały w części IV za-
łącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 
Nr 139, poz. 1139, ze zm.).

Wśród świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej 
i nieobrazowej, związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej, nie ma uwzględnionego jednak badania USG tarczycy. Lekarz POZ może przy dia-
gnozowaniu problemów z tarczycą kierować jedynie na badanie poziomu hormonu tyre-
otropowego (TSH). Pozostałe badania związane z diagnostyką schorzeń tarczycy realizo-
wane są w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego.

W przypadku zatem, gdy lekarz POZ uzna to za konieczne kieruje świadczeniobiorcę na 
konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierujący świadczeniobiorcę do poradni spe-
cjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, powinien dołączyć do skierowania:

– wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego 
posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi 
ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania 
stanowiącego przyczynę skierowania;

– istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym, 
oraz zastosowanym leczeniu,

zgodnie z regulacjami wynikającymi z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

W odniesieniu zatem do podnoszonej kwestii rozszerzenia kompetencji lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie diagnostyki obrazowej, uprzej-
mie wyjaśniam, iż przedmiotowa propozycja wymagałaby wcześniejszego oszacowania 
kosztów i oceny możliwości ich finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozszerzenie na przykład uprawnień lekarzy POZ jedynie o badanie poziomu 
antygenu swoistego dla stercza (PSA), przy założeniu realizacji powyższego badania 
raz do roku u wszystkich mężczyzn w wieku powyżej 40 lat (szacowana populacja 
ok. 8,5 mln mężczyzn), przyjmując średnie ceny badania (30–45 zł), przy przebadaniu 
tylko 30% wskazanej populacji, powodowałoby konieczność zabezpieczenia w planie 
finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowych środków finansowych na 
realizację podstawowej opieki zdrowotnej w wysokości ok. 102 mln zł.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż na realizację podstawowej opieki zdrowotnej 
w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok przeznaczona zo-
stała kwota w wysokości 7 636 562 tys. zł.

Niemniej jednak uprzejmie zapewniam Pana Marszałka, iż resort zdrowia dostrze-
ga potrzebę zmian w obszarze świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej. W związku z tym w Ministerstwie Zdrowia planowane są zmiany 
w systemie podstawowej opieki zdrowotnej mające na celu między innymi zwiększenie 
kompetencji lekarzy pierwszego kontaktu oraz zmianę sposobu finansowania podsta-
wowej opieki zdrowotnej tak, aby były promowane efekty leczenia.

Mając jednak na uwadze fakt, iż rozszerzenie wykazu świadczeń medycznej dia-
gnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, związanych z reali-
zacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, będzie powodowało przede 
wszystkim konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w planie finansowym 
Narodowego Funduszu Zdrowia, ustalono z Prezesem Federacji Związków Pracodaw-
ców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie na spotkaniu w dniu 14 listopada 
2012 roku, iż prace w tym zakresie zostaną podjęte w późniejszym terminie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz

Szanowna Pani Prezes!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęło pismo od Polskiego Towarzy-

stwa Reumatologicznego z prośbą o interwencję w sprawie wyceny pedia-
trycznych procedur reumatologicznych.

Obecnie rozliczanie diagnostyki i leczenia chorych z uMIZS – jest to ukła-
dowa postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów – jest możliwe 
wyłącznie w ramach grupy H87 i P20. Ze względu na niską wycenę wymie-
nionych grup sytuacja jest akceptowalna w przypadku postaci skąpostawo-
wej lub wielostawowej oraz postaci innych niż postać układowa MIZS. Cho-
rzy z układową postacią MIZS wymagają intensywnego leczenia, a co za tym 
idzie, także droższego niż wycena wymienionych grup. Odpowiednik uMIZS 
u osób dorosłych, czyli choroba Stilla, znajduje się w wykazie rozpoznań 
stanowiących warunki kierunkowe dla grup H90 i H96. W związku z tym 
obecnie mamy sytuację, w której chory dorosły jest traktowany przez system 
rozliczania świadczeń lepiej niż dziecko z analogiczną chorobą.

Zwracam się do Pani Prezes z prośbą o przeanalizowanie przedstawio-
nego problemu i podjęcie odpowiednich działań zmieniających wycenę jedno-
rodnych grup pacjentów o numerach H90 i H96.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Odpowiedź�

Warszawa, 4.03.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/043-26-1013/12 z dnia 05.02.2013 r. przeka-

zujące oświadczenie Pani Senator Alicji Chybickiej w sprawie problemu leczenia dzieci 
chorujących na młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym (uMIZS), zgło-
szonego przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, proszę o przyjęcie informacji na 
temat działań podejmowanych przez Fundusz w tym zakresie.

Na początku bieżącego roku prof. Lidia Rutkowska-Sak, Przewodnicząca Sekcji 
Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, zwróciła się do Funduszu 
z wnioskiem o wprowadzenie zmian w charakterystyce grup: H90 Zapalenia stawów 
i układowe choroby tkanki łącznej wymagające intensywnego leczenia i H96 Układowe 
choroby tkanki łącznej i dodanie nowego rozpoznania klinicznego (tj. uMIZS). Zmiany 
te umożliwiłyby rozliczanie terapii lekiem biologicznym u dzieci grupami o wyższej 
wartości w porównaniu z aktualną sytuacją. Problem kosztu preparatu jest istotny 
w przypadku starszych dzieci ze względu na fakt, iż należna dawka leku określana jest 
na podstawie masy ciała pacjenta. W celu rozwiązania ww. problemu prowadzona była 
dalsza korespondencja, a 21 lutego odbyło się spotkanie Pana Marcina Pakulskiego, 
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Zastępcy Prezesa Funduszu ds. medycznych, oraz Pani Profesor i prof. Witolda Tłu-
stochowicza, Konsultanta Krajowego w dz. reumatologii. W trakcie spotkania omówio-
no istotne zagadnienia związane z finansowaniem świadczeń z zakresu reumatologii, 
a także ustalono plan dalszych działań i rodzaj analiz, które Fundusz przeprowadzi 
w celu oszacowania skutków finansowych wnioskowanych zmian.

Z poważaniem 
 
PREZES 
NARODOWEGO 
FUNDUSZU ZDROWIA 
Agnieszka Pachciarz
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz

Szanowna Pani Prezes!
W związku z prośbą skierowaną do mnie przez dra Leszka Sagana, 

konsultanta wojewódzkiego w zakresie neurochirurgii, o wsparcie działania 
Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej formowanego w ramach Zachodniopomor-
skiego Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem, zwracam się do Pani Prezes 
z prośbą o podjęcie odpowiednich działań umożliwiających funkcjonowanie 
wspomnianego oddziału.

Zabezpieczenie w zakresie neurochirurgii dziecięcej w Polsce jest wysoce 
niezadowalające. Z mojego doświadczenia onkologa wiem, że w placówkach 
neurochirurgii dla dorosłych bardzo często lekarze nie chcą podjąć się lecze-
nia dzieci. Wynika to z ich lęku przed przeprowadzeniem operacji na niezwy-
kle małym i drobnym pacjencie, jakim jest dziecko. Dlatego niejednokrotnie 
mali pacjenci muszą być odsyłani do placówek stricte pediatrycznych, a tych 
w zakresie neurochirurgii dziecięcej jest w Polsce garstka.

Niezwykle pozytywnie przyjęłam wiadomość o utworzeniu Oddziału 
Neurochirurgii Dziecięcej, dzięki któremu dzieci z województwa zachodnio-
pomorskiego, jak również z sąsiednich województw, będą miały zapewnione 
leczenie praktycznie na miejscu. Powstanie oddziału jest niezwykle istotnym 
wydarzeniem dla wszystkich małych pacjentów z północnej Polski wymaga-
jących leczenia neurochirurgicznego.

Aby jednak oddział mógł funkcjonować, potrzebne są odpowiednie środ-
ki finansowe. Dlatego zwracam się do Pani Prezes z prośbą o podpisanie 
kontraktu z nowo powstałym Oddziałem Neurochirurgii Dziecięcej.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Odpowiedź�

Warszawa, 2013.02.19

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 5 lutego br., znak BPS/043-26-1014/13, 

oświadczeniem Pani Senator Alicji Chybickiej z dnia 30 stycznia br., w sprawie finan-
sowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale 
Neurochirurgii Dziecięcej formowanym w ramach Zachodniopomorskiego Centrum 
Opieki nad Matką i Dzieckiem, uprzejmie przekazuję w załączeniu stanowisko, jakie 
zostało przesłane w tej sprawie do Pani Senator w dniu 31 stycznia br.

Jednocześnie wersja elektroniczna niniejszej odpowiedzi zostanie przesłana na 
wskazany adres.

Z poważaniem 
 
PREZES 
NARODOWEGO 
FUNDUSZU ZDROWIA 
Agnieszka Pachciarz
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Załącznik

Warszawa, 2013.01.31

Pani 
Profesor Alicja Chybicka 
Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Senator,
w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2013 roku w sprawie formowanego Oddzia-

łu Neurochirurgii Dziecięcej w ramach Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad 
Matką i Dzieckiem informuję, że dotychczas świadczenia w rodzaju lecznictwo szpi-
talne w zakresie neurochirurgii dziecięcej nie były kontraktowane w województwie 
zachodniopomorskim z powodu braku świadczeniodawców mających wyodrębnioną 
i uwidocznioną w dokumentach rejestrowych komórkę organizacyjną lub profil dzia-
łalności – neurochirurgia dziecięca. Zgodnie z informacją przekazywaną przez świad-
czeniodawców świadczenia z zakresu neurochirurgii na rzecz dzieci, realizowane są 
na bieżąco. Przedmiotowe świadczenia są realizowane w ramach zakresu NEURO-
CHIRURGIA – HOSPITALIZACJA (oddziały dla dorosłych), w szczególności w Klinice 
Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 1 w Szczecinie.

Wartość kontraktów na zakres NEUROCHIRURGIA w roku 2012 wynosi-
ła 37 976 172,00 zł. Realizacja świadczeń na rzecz osób poniżej 18 roku życia, na 
podstawie analiz sporządzonych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ 
kształtowała się w roku 2012 na poziomie 1 118 992,00 zł. Na rok 2013 wartość 
kontraktów na zakres neurochirurgia – hospitalizacja wraz z zakresami skojarzonymi 
(neurochirurgia – hospitalizacja A03 i neurochirurgia – hospitalizacja Q31, Q32, Q33) 
wynosi 39 177 372,00 zł, co daje II miejsce w Polsce biorąc pod uwagę dostępność do 
świadczeń w przedmiotowym zakresie wg wskaźnika na 10 tys. mieszkańców.

Na terenie Polski na rzecz pacjentów Województwa Zachodniopomorskiego, w okre-
sie styczeń – sierpień 2012 roku zrealizowano świadczenia na wartość 86 485,88 zł, 
to jest około 130 000,00 zł w skali roku. Natomiast w Województwie Zachodniopo-
morskim leczono 18 pacjentów z innych województw z czego 50% stanowili pacjenci 
z Województwa Lubuskiego. Większość świadczeń z omawianego zakresu realizuje 
Konsultant Wojewódzki ze swoim zespołem w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii 
Dziecięcej SPSK Nr 1 w Szczecinie.

Informacja o planach uruchomienia „ośrodka neurochirurgicznego” została prze-
kazana przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ „ZDROJE” w lipcu 2012 
roku.

W dniu 24.01.2013 roku odbyło się spotkanie Rektora PUM w Szczecinie, Woje-
wody Zachodniopomorskiego, Dyrektor Zachodniopomorskiego OW NFZ, Konsultanta 
Wojewódzkiego ds. Neurochirurgii i Dyrektorów Szpitali SPSK 1 i SPS ZOZ „ZDROJE” 
w Szczecinie. Na spotkaniu Dyrektor szpitala SPS ZOZ „ZDROJE” oświadczył, że szpi-
tal zarejestrował oddział neurochirurgii z dodatkowym profilem działalności neuro-
chirurgia dziecięca i jest zainteresowany organizacją takiego oddziału, tj. oddziału 
dla dorosłych i dla dzieci. Obecnie nie jest doprecyzowane jaki zespół lekarski będzie 
realizował świadczenia w nowo utworzonym oddziale. Na tym samym spotkaniu Kon-
sultant Wojewódzki ds. Neurochirurgii oświadczył, że ilość łóżek na oddziałach neuro-
chirurgicznych w Województwie Zachodniopomorskim jest wystarczająca.

Zawarcie kontraktu w zakresie neurochirurgii z dodatkowym profilem działal-
ności – neurochirurgia dziecięca będzie możliwe po spełnieniu wszystkich wymagań 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu leczenia szpitalnego i odpowiadającemu mu Zarządzeniu Prezesa NFZ, 
obowiązujących w danym okresie. Z uwagi na prawdopodobieństwo pozyskania przez 
SPS ZOZ „ZDROJE” kadry medycznej z oddziałów neurochirurgicznych funkcjonują-
cych obecnie, konieczna będzie kompleksowa weryfikacja spełnienia wymagań przez 
dotychczasowych świadczeniodawców. Niezbędne będzie również pozyskanie środ-
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ków na nowy kontrakt z podmiotów aktualnie realizujących procedury dla dzieci. 
Obecna wysokość środków finansowych na zakres neurochirurgii w Województwie 
Zachodniopomorskim nie daje podstaw do dalszego wzrostu nakładów z powodu wy-
odrębnienia zakresu neurochirurgia i neurochirurgia dziecięca – hospitalizacja w no-
wym podmiocie.

Z poważaniem 
 
PREZES 
NARODOWEGO 
FUNDUSZU ZDROWIA 
Agnieszka Pachciarz
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
we Wrocławiu Roberta Radonia

Szanowny Panie Dyrektorze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęło pismo od zarządu wrocławskie-

go osiedla Kuźniki z prośbą o interwencję.
Sprawa dotyczy braku ekranów dźwiękochłonnych przy autostradowej 

obwodnicy Wrocławia (A8) od strony osiedla Kuźniki. Mieszkańcy skarżą się 
na uciążliwość sąsiadującej obwodnicy. Hałas dochodzący z AOW uniemoż-
liwia normalne funkcjonowanie mieszkańców, zmuszając ich do ciągłego za-
mykania okien w mieszkaniach czy też rezygnacji ze spacerów i korzystania 
z terenów zielonych. Zarząd osiedla przekazał informację, iż w dniach 19–20 
września 2012 r. zostały przeprowadzone przez GDDKiA porealizacyjne po-
miary natężenia hałasu. Niestety do dzisiaj nikt nie przekazał mieszkańcom 
wyników przeprowadzonych pomiarów.

Zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą o zainteresowanie się przed-
stawioną sprawą oraz udostępnienie mieszkańcom osiedla wyników prze-
prowadzonych pomiarów.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Odpowiedź�

Wrocław, 20 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w odpowie-

dzi na pismo sygn. BPS/043-26-1015/13 z dnia 5 lutego 2013 r. (data wpływu 7 luty 
2013 r.) dot. oświadczenia złożonego przez Panią Senator Alicję Chybicką podczas 
26. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 r., w sprawie zgłoszenia zarządu 
wrocławskiego osiedla Kuźniki dot. uciążliwości akustycznej Autostradowej Obwodni-
cy Wrocławia A-8 na wysokości tego osiedla, przesyła następujące wyjaśnienia.

Lokalizacja zabezpieczeń przeciwhałasowych w ciągu przebiegu obwodnicy wyni-
kała z wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 września 2006 r. decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa Autostradowej Ob-
wodnicy Wrocławia A-8” sygn. SR.III.6613-5/34/AK/06.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych uprzejmie informuje, że wykonana w ubieg-
łym roku analiza porealizacyjna oddziaływania akustycznego Autostradowej Obwod-
nicy Wrocławia na środowisko wykazała od strony Osiedla Kuźniki brak przekroczeń 
poziomu hałasu pochodzącego od pojazdów poruszających się po obwodnicy – w od-
niesieniu do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zawartych w rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. Nr 0 poz. 1109).

Należy wyjaśnić w tym miejscu, że w pewnych punktach zlokalizowanych na tere-
nie osiedla mamy do czynienia z hałasem skumulowanym, pochodzącym od AOW wraz 
z pozostałymi źródłami dźwięku, jak inne drogi niebędące w zarządzie GDDKiA, linie 
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kolejowe. Jednak przy uwzględnieniu tylko oddziaływania AOW można stwierdzić, że 
nie zostają przekroczone wartości dopuszczalne. Przeprowadzona analiza nie wykazu-
je potrzeby zastosowania dodatkowych zabezpieczeń i programów naprawczych mają-
cych na celu obniżenie poziomu hałasu od AOW na wysokości osiedla Kuźniki. Infor-
mujemy, że analiza porealizacyjna została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu, które dokonają jej oceny oraz podejmą decyzje w zakresie potrzeby ochrony 
akustycznej terenów w sąsiedztwie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8.

Informujemy ponadto, że Zarząd Osiedla Kuźniki pismem L.Dz.R.Os.-2/13 z dnia 
3 stycznia 2013 r. (data wpływu 7 stycznia 2013 r.) wystąpił do tut. Oddziału GDDKiA 
z wnioskiem o przesłanie wyników pomiarów hałasu na terenie osiedla Kuźniki w ra-
mach analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko Autostradowej Obwodnicy 
Wrocławia A-8. GDDKiA Oddział we Wrocławiu udzieliła odpowiedzi na ww. wniosek 
wraz z przekazaniem wyników pomiarów hałasu w punktach pomiarowych zlokali-
zowanych na terenie osiedla Kuźniki pismem sygn. GDDKiA-O/WR-D-9-am-264/S- 
-2/296/054-2/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Z poważaniem 
 
z up. GENERALNEGO DYREKTORA 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
Dyrektor Oddziału 
mgr inż. Robert Radoń
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej apeluję o doprecyzowanie tre-

ści art. 186 kodeksu pracy. W myśl tego artykułu pracownik uprawniony 
do urlopu wychowawczego może złożyć do przełożonego pisemny wniosek 
o obniżenie wymiaru pracy w okresie, w którym mógłby skorzystać z takiej 
możliwości. Część rodziców jest jednak zainteresowana pracą w obniżonym 
wymiarze oraz krótszymi godzinami pracy, niestety, pracodawca nie musi 
uwzględniać potrzeb pracownika, który na przykład chce pracować dziennie 
o godzinę krócej. Przełożony jest jedynie obowiązany obniżyć wymiar czasu 
pracy. Przepisy nie mówią nic na temat rozkładu pracy takiego pracownika. 
Pracodawca nie musi dostosować się do potrzeb zatrudnionego. Na pisemny 
wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego 
czasu pracy, nie jest to jednak wskaźnik obowiązkowy. Przełożony nie musi 
uzasadniać odmowy.

W art. 186 kodeksu pracy brakuje przepisu, który mówiłby o możliwo-
ści złożenia przez pracownika i uwzględnienia przez pracodawcę wniosku 
o ustalenie indywidualnego czasu pracy przewidującego różne godziny roz-
poczynania i kończenia zadań. Pracodawca powinien uwzględnić taki wnio-
sek, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest to możliwe ze względu na organizację 
lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W takim przypadku mu-
siałby jednak powiadomić o tym zainteresowanego na piśmie, uzasadniając 
swoją odmowną decyzję.

W związku z przedstawioną sytuacją należy doprecyzować art. 186 
o wskazanie, w jakim zakresie pracodawca jest związany wnioskiem pra-
cownika. Przepis w obecnej wersji może przyczynić się do utrudnienia reali-
zacji uprawnień rodzicielskich.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź�

Warszawa, 27.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Roberta Dowhana 

w sprawie doprecyzowania treści art. 186 Kodeksu pracy, przekazanym przy piśmie 
z dnia 5 lutego br., znak: BPS/043-26-1016/13, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z przepisami art. 1867 Kodeksu pracy, pracownik uprawniony do urlopu 
wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek dotyczący obniżenia jego 
wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu 
pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Wniosek pracownika 
jest wiążący dla pracodawcy co oznacza, że pracodawca jest obowiązany obniżyć wy-
miar czasu pracy pracownika zgodnie z treścią wniosku. W takim przypadku o roz-
kładzie czasu pracy pracownika decyduje pracodawca. Zgodnie z istotą stosunku 
pracy, na pracodawcy spoczywa bowiem odpowiedzialność za zorganizowanie pracy 
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dla zatrudnionych pracowników, co dotyczy zwłaszcza określenia rozkładów czasu 
pracy w przyjętych okresach rozliczeniowych, ze wskazaniem dni pracy i dni wolnych 
od pracy, a także godzin, w których pracownicy mają wykonywać pracę w swoje dni 
robocze.

Propozycja Pana Senatora zmierzająca do tego, aby pracodawca był obowiązany 
nie tylko uwzględnić wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego 
dotyczący wykonywania przez niego pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, ale tak-
że proponowany przez takiego pracownika konkretny rozkład czasu pracy w okresie 
świadczenia pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy – wydaje się zbyt daleko idąca. 
Jej uwzględnienie mogłoby bowiem doprowadzić do pozbawienia pracodawcy możli-
wości racjonalnego i efektywnego organizowania procesu pracy nie tylko dla takiego 
pracownika, ale także dla pozostałych zatrudnionych i w konsekwencji skutkować 
pogorszeniem sytuacji ekonomicznej pracodawcy. Należy zauważyć, że pracownik jest 
uprawniony do urlopu wychowawczego przez stosunkowo długi czas, tj. przez okres 
do 3 lat (nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia) i przez taki 
też czas ma prawo do wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Pragnę wyjaśnić, że nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby w kwestii rozkładu 
czasu pracy dla pracownika wykonującego pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy 
zgodnie z art. 1867 Kodeksu pracy doszło do zawarcia porozumienia między zainte-
resowanym pracownikiem i pracodawcą. Pracodawca może bowiem, jeżeli uzna to 
za możliwe, uwzględnić sugestie takiego pracownika dotyczące konkretnego rozkładu 
jego czasu pracy. W takim jednak przypadku będzie to samodzielna decyzja praco-
dawcy podejmowana po analizie jej wpływu na funkcjonowanie zakładu pracy i sytu-
ację pozostałych pracowników.

Należy zauważyć, że obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy tylko w nielicz-
nych przypadkach uprawniają pracownika do decydowania lub współdecydowania 
o rozkładzie czasu pracy, w jakim będzie on wykonywać pracę. Dotyczy to zatrudnie-
nia pracownika w zadaniowym czasie pracy (art. 140 Kodeksu pracy), a także wyko-
nywania pracy w formie telepracy (art. 675–6717 Kodeksu pracy). Stosowanie tych form 
organizacji czasu pracy nie jest jednak możliwe bez zgody pracodawcy.

Niezależnie od powyższego pragnę także dodać, że w dniu 6 lutego br. Rząd skie-
rował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy 
o związkach zawodowych (druk nr 1105). W projekcie proponuje się m.in. określenie 
zasad stosowania ruchomego czasu pracy. Ruchomy czas pracy mógłby polegać na 
wskazaniu przedziału czasu, w którym pracownik samodzielnie decydowałby o godzi-
nie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z rozkładem czasu pracy jest dla niego 
dniem pracy. Ruchomy czas pracy, zgodnie z propozycją zawartą w projekcie usta-
wy, mógłby być stosowany na podstawie układu zbiorowego pracy lub porozumienia 
zawieranego przez pracodawcę z zakładowymi organizacjami związkowymi, a u pra-
codawcy, u którego takie organizacje nie działają – na podstawie porozumienia za-
wieranego z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u da-
nego pracodawcy. Ruchomy czas pracy mógłby być także stosowany na podstawie 
pisemnego wniosku zainteresowanego pracownika, niezależnie od ustalenia takiego 
rozkładu w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu. Projektowane rozwiąza-
nia nie przewidują jednak obowiązku pracodawcy uwzględnienia wniosku pracownika 
w sprawie stosowania przez niego ruchomego czasu pracy.

Odnosząc się do okoliczności wskazanych w oświadczeniu, których wystąpienie 
mogłoby, w ocenie Pana Senatora, uprawniać pracodawcę do nieuwzględnienia wnio-
sku pracownika dotyczącego indywidulanego rozkładu czasu pracy pragnę jedynie 
nadmienić, że trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pra-
cy oraz niektórych innych ustaw, który ma umożliwić obojgu rodzicom skorzystanie 
z płatnego urlopu przez okres jednego roku, w związku z urodzeniem się ich dziecka, 
albo przez okres dłuższy niż jeden rok, w związku z jednoczesnym urodzeniem się 
większej liczby dzieci. Celowi temu służyłby m.in. nowy urlop rodzicielski w wymiarze 
do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Projekt 
przewiduje możliwość łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem 
pracy w wymiarze nieprzekraczającym ½ etatu u pracodawcy udzielającego takiego 
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urlopu. Zakłada się, że pracodawca byłby obowiązany uwzględnić wniosek pracow-
nika w kwestii wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy co oznacza-
łoby udzielenie urlopu rodzicielskiego na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Nie-
uwzględnienie wniosku pracownika byłoby możliwe jedynie ze względu na organizację 
pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W takim przypadku praco-
dawca informowałby pracownika na piśmie o przyczynie odmowy uwzględnienia jego 
wniosku dotyczącego wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy w czasie 
urlopu rodzicielskiego. Projektowane rozwiązanie także zatem nie zobowiązywałoby 
pracodawcy do uwzględnienia ewentualnej sugestii pracownika w kwestii stosowania 
konkretnego rozkładu czasu pracy w okresie łączenia korzystania z urlopu rodziciel-
skiego z pracą w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 etatu.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Radosław Mleczko 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 
oraz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowni Panowie Ministrowie!
Apeluję o wyjaśnienie sprawy mieszkańca Brodów (woj. lubuskie), pana 

Krzysztofa D., który, by przedłużyć prawo do renty z powodu całkowitej nie-
zdolności do pracy, musiał przedstawić w zakładzie ubezpieczeń społecz-
nych zaświadczenie na druku N-9 z opinią lekarza specjalisty, która byłaby 
podstawą uzyskania świadczenia z ZUS. Dokument taki został wydany, 
jednak poszkodowany musiał za to uiścić w przychodni opłatę w wysokości 
100 zł, co jest sprzeczne z zapisem art. 16 ust. 4 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej.

Prezes NFZ orzekł, iż zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej koszty badania i wydania orzeczenia lub zaświadczenia 
związanego z orzeczeniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych 
są finansowane przez podmiot, na zlecenie którego zostaje przeprowadzo-
ne badanie. W tym wypadku przez podmiot zlecający należy rozumieć na 
przykład zakład ubezpieczeń społecznych. Za badania, a także orzeczenia 
i oświadczenia, które są związane z orzekaniem o niezdolności do pracy, ale 
dla celów rentowych, powinna zapłacić ta instytucja, która je zleca.

Rzecznik praw pacjenta orzekł, iż stosowana przez niektórych świad-
czeniodawców praktyka obciążania świadczeniobiorców opłatami za wysta-
wianie świadczeń związanych z niezdolnością do pracy jest nieuprawniona 
i sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa. Świadczeniobiorcy mają 
zagwarantowane prawo do bezpłatnego uzyskania tych zaświadczeń. Wyni-
ka to przede wszystkim z zapisów art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie 
z którym zaświadczenia – jeśli związane są z niezdolnością do pracy – po-
winny być wydawane na życzenie świadczeniobiorcy w ramach ubezpie-
czenia zdrowotnego. W świetle powyższego, jeżeli wnioskodawca występuje 
o zaświadczenia, które są następnie dołączane do wniosku jako dowód uza-
sadniający prawo do świadczenia, wydanie takiego zaświadczenia powinno 
być wolne od opłat.

W związku z powyższym apeluję o wyjaśnienie sprawy, zwrot kosztów 
poszkodowanemu oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec zakładu ubez-
pieczeń społecznych, a także o usprawnienie procedur związanych z wy-
dawaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczenia rentowego 
z zakładu ubezpieczeń społecznych, by takie sytuacje nie powtarzały się 
w przyszłości.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 18 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazaniem przez Pana Marszałka, przy piśmie z 5 lutego 2013 r. 

znak: BPS/043-26-1017-MPPS/13 oświadczenia złożonego przez senatora Roberta Do-
whana podczas 26. posiedzenia Senatu RP pozwolę sobie przedstawić co następuje.

W świetle obowiązujących przepisów osoby ubezpieczone mają zagwarantowane 
prawo do bezpłatnego uzyskiwania zaświadczeń o stanie zdrowia. Zgodnie z treścią 
art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) 
świadczeniobiorcy przysługują z mocy ustawy, a zatem nieodpłatnie, zaświadczenia 
lekarskie wydawane na jego życzenie, jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, re-
habilitacją czy niezdolnością do pracy.

Ponadto zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227, ze 
zm.), osoby ubiegające się o świadczenia przewidziane w tej ustawie, są zwolnione od 
wszelkich opłat.

Dodatkowo w myśl §6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświad-
czeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wyda-
nego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
Nr 65, poz. 741 ze zm.), lekarz prowadzący leczenie, nie później niż na 60 dni przez 
zakończeniem okresu zasiłkowego, jest zobowiązany przeprowadzić badanie i ocenić, 
czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa 
do świadczenia rehabilitacyjnego lub wniosku o ustalenie prawa do renty z tytułu 
niezdolności do pracy i – stosownie do wyników tej oceny – wystawić zaświadczenie 
o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Nie można też zgodzić się ze stwierdzeniem, że z treści art. 16 ust. 4 powołanej 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (...) wynika obowiązek ponoszenia przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych kosztów badania czy wydania orzeczenia lub za-
świadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych 
albo ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych. Z treści wskazane-
go przepisu wynika bowiem, że finansowanie kosztów badań czy wydania orzeczenia 
przez ZUS ma miejsce jedynie w przypadkach, kiedy badanie, orzeczenie lub zaświad-
czenie zostaje przeprowadzone lub wydane na zlecenie tego organu. Nie można uznać, 
że w przypadku ubiegania się osoby ubezpieczonej o świadczenie z ubezpieczenia 
społecznego zleceniodawcą badań jest organ. Niewątpliwie, zgodnie z art. 116 ustawy 
emerytalnej, postępowanie w sprawach świadczeń co do zasady, wszczyna się na pod-
stawie wniosku zainteresowanej osoby.

Biorąc powyższe pod uwagę osoba, ubiegająca się o rentę, powinna mieć bezpłat-
nie wystawione zaświadczenie o stanie zdrowia przez lekarza leczącego.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Marek Bucior
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Odpowiedź�  
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2013.03.01

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Senatora Roberta Dowhana przekazanym przy 

piśmie z dnia 7 lutego 2013 roku, znak: BSP/043-26-1017-MZ/13, proszę przyjąć 
następujące wyjaśnienia.

Ministerstwo Zdrowia konsekwentnie prezentuje stanowisko, że art. 16 ust. 4 usta-
wy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie sta-
nowi podstawy dla pobierania opłat od świadczeniobiorcy w sytuacji, gdy żądającym 
wydania zaświadczenia dla celów rentowych jest świadczeniobiorca. Przepis ten stanowi 
bowiem, że koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orze-
kaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustalaniem uprawnień w ramach 
ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje 
przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie. Powyższe orzeczenia 
i zaświadczenia lekarskie nie są zatem finansowane na zasadach ogólnych przez NFZ.

Ustawa nałożyła obowiązek finansowania tych orzeczeń lub zaświadczeń na pod-
miot, na którego zlecenie zostało przeprowadzone badanie, wydane zaświadczenie lub 
orzeczenie. Mając na względzie cel wydania tych zaświadczeń oraz orzeczeń, tj. orze-
kanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych lub ustalanie uprawnień w ra-
mach ubezpieczeń społecznych, nie może ulegać wątpliwości, że są one niezbędne do 
realizacji zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

Zgodnie bowiem z art. 68 ust. 1 lit. b i f ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) 
do zadań ZUS należy m.in. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecz-
nych oraz orzekanie przez lekarzy orzeczników ZUS oraz komisje lekarskie ZUS dla 
potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Podobnie art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) do wyłącznej kompe-
tencji Prezesa KRUS zastrzega wydawanie decyzji w sprawach m.in. ustalania prawa 
do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia i ich indywidualnego wymiaru. Natomiast 
z art. 46 ust. 3 tej ustawy wynika nadzór Prezesa KRUS nad orzekaniem lekarzy rze-
czoznawców i komisji lekarskich, wydających orzeczenia w związku z prowadzonym 
postępowaniem o ustalenie prawa do świadczeń, które to orzeczenia, po ich uprawo-
mocnieniu stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie przewidzianych w usta-
wie świadczeń, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia stałego lub długo-
trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, 
lub rolniczej choroby zawodowej, lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do 
pracy w gospodarstwie rolnym, lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Z mocy 
§11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. 
w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 6 poz. 46) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 
leczącego osobę stanowi alternatywny w stosunku do innych, wymienionych w tym 
przepisie, dokument niezbędny do prowadzenia postępowania orzeczniczego.

Dlatego też, mimo braku pisemnego zlecenia zakładu ubezpieczeń (ZUS lub KRUS), 
nie można uznać, że tego rodzaju zaświadczenia lub orzeczenia są wydawane na ży-
czenie świadczeniobiorcy. Świadczeniobiorca bowiem domagając się wydania orze-
czenia lub zaświadczenia wskazuje powyższy cel ich wydania, a co się z tym wiąże 
podmiot, na którego zlecenie występuje o ich wydanie.
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Kwestię finansowania kosztów wydawania orzeczeń i zaświadczeń reguluje rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finan-
sowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzeka-
niem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, 
ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 281, poz. 2790) 
wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (dalej; ustawa o świadczeniach). 
Rozporządzenie, mocą swoją, tworzy stosunek prawny pomiędzy podmiotem zobowią-
zanym do finansowania tych kosztów a świadczeniodawcą w rozumieniu przepisów 
ustawy o świadczeniach, polegający na obowiązku świadczeniodawcy udokumen-
towania kosztów wydania zaświadczenia fakturą oraz zestawieniem, sporządzonym 
zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia, a następnie przekaza-
nia go w formie pisemnej podmiotowi zlecającemu i obowiązku podmiotu zlecającego 
dokonania zapłaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonych 
dokumentów.

Ustawa o świadczeniach nie daje Ministrowi Zdrowia kompetencji do ingerencji 
w ten stosunek prawny, nie nadaje również Ministrowi Zdrowia uprawnień nadzor-
czych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator reprezentujący Warmię i Mazury jestem głęboko zaniepo-

kojony redukcją 75 etatów policyjnych w garnizonie warmińsko-mazurskim. 
Jest to kolejny etap procesu, w wyniku którego w ciągu trzech lat zlikwido-
wano już 136 etatów, co znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia utrzyma-
nie właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zaniedba-
nie tej sfery życia publicznego powoduje również niepożądane konsekwencje 
społeczno-gospodarcze – niektóre programy unijne są zależne od „wskaź-
ników poprawy bezpieczeństwa”, dlatego absorpcja środków finansowych 
może zostać ograniczona.

Redukcje są efektem stosowania parametrów określonych w zarządze-
niu komendanta głównego Policji nr 88 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie 
naliczeń etatowych w Policji (Dz. Urz. KGP z 2011 r. nr 2, poz. 7). Niektóre 
zasady zawarte w owym zarządzeniu krytykuje między innymi prezydium 
wojewódzkiej komisji dialogu społecznego. Szczególnie krzywdzące dla na-
szego regionu, jednego z największych w Polsce, jest zbagatelizowanie kry-
terium obszaru województw – ma ono tylko 5% wpływu na liczbę etatów 
policyjnych. Kontrowersje budzi również sposób, w jaki uwzględnia się prze-
stępczość (30% wpływu) przy ustalaniu liczby funkcjonariuszy potrzebnych 
w danym regionie. Stosowanie wspomnianego parametru w tej formie pro-
wadzi do tego, że skuteczna praca policjantów, w rezultacie której obniża się 
poziom przestępczości, jest powodem do zwolnień.

Na bezpieczeństwo w województwie warmińsko-mazurskim oddziałują 
co najmniej dwa dodatkowe czynniki, których nie wolno ignorować. Pierw-
szy to turystyczny charakter regionu, drugi – otwarcie małego ruchu gra-
nicznego z obwodem kaliningradzkim. Warmię i Mazury odwiedza co roku 
średnio 5 milionów osób, co odzwierciedla się także w zwiększonej liczbie 
dochodzeń i śledztw. Duży poziom anonimowości wśród turystów utrudnia 
wykrycie sprawców. Z kolei otwarcie małego ruchu granicznego to nowe, do-
datkowe wyzwanie dla policjantów. Uproszczenie formalności związanych 
z przekazaniem granicy może doprowadzić do zaistnienia takich zjawisk 
jak: przemyt, przestępczość gospodarcza, przestępczość narkotykowa oraz 
handel ludźmi.

W 2013 r. systematycznie redukowany warmińsko-mazurski garnizon 
Policji staje przed trudnym wyzwaniem sprostania nowym obowiązkom z po-
ważnym ubytkiem w swoich szeregach. Jest to skutek stosowania parame-
trów określonych w zarządzeniu komendanta głównego Policji, dlatego wraz 
z prezydium wojewódzkiej komisji dialogu społecznego proszę o ich ponowne 
rozpatrzenie. Poprawę zapewni dopiero nowelizacja kryteriów funkcjonują-
cych niewłaściwie oraz uzupełnienie zasad naliczania etatów w policji o me-
chanizm uwzględniający specyfikę województw. Sprawę tę należy uznać za 
pilną. Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem o działania podjęte w celu 
zadośćuczynienia potrzebom województwa warmińsko-mazurskiego.

Z poważaniem 
Ryszard Górecki
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Odpowiedź

Warszawa, 11 lutego 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 5 lutego 2013 roku (sygn. BPS/043-26-1018/13), 

dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Ryszarda Góreckiego 
podczas 26. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 roku w sprawie redukcji 
etatów policyjnych w garnizonie warmińsko-mazurskim, uprzejmie informuję, że zgod-
nie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j.: Dz. U. z 2011 roku Nr 287, 
poz. 1687 z późn. zm.), liczbę etatów Policji określa ustawa budżetowa. Obecnie wy-
nosi ona 102 309 etatów.

Określenie zasad naliczeń etatowych Policji, zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy, 
jest domeną Komendanta Głównego Policji, który określił w drodze zarządzenia nr 88 
z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji, następujący 
podział ogólnej liczby etatów Policji:

1) nie mniej niż 80% – do dyspozycji komendantów wojewódzkich Policji;
2) do 8,6% – do dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji;
3) do 3,2% – do dyspozycji Komendy Głównej Policji;
4) do 6,97% dla oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewen-

cji Policji oraz samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji;
5) do 1% dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkół policyjnych oraz ośrodków 

szkolenia Policji;
6) do 0,13% dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
7) do 0,1% na utworzenie rezerwy etatowej Komendanta Głównego Policji.
Spośród ogólnej liczby etatów Policji przeznaczonych do dyspozycji komendantów 

wojewódzkich Policji – z wyłączeniem Komendanta Stołecznego Policji – ich liczba dla 
poszczególnych województw ustalana jest według następujących kryteriów:

∙ ludność – 60%,
∙ przestępczość – 30%,
∙ ludność w miastach liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców – 5%,
∙ obszar 5%.
Wskazany katalog kryteriów został opracowany i przyjęty po konsultacjach ze 

środowiskiem policyjnym i stanowi zobiektywizowany zbiór zasad, stosowany jedno-
licie wobec wszystkich województw. Zapewnia także wyrównanie liczby policjantów, 
w odniesieniu do ich obciążenia zadaniami służbowymi na danym obszarze, w zależ-
ności od pojawiających się potrzeb. Przemieszczanie etatów umożliwia reagowanie 
na sygnały m.in. o pojawiających się zagrożeniach i przeciwdziałanie ich skutkom, 
poprzez kierowanie większej liczby policjantów w rejony wymagające zwiększonej ak-
tywności Policji.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że w 2013 roku planowane jest 
przyjęcie do służby w Policji 5560 kandydatów, zaś w województwie warmińsko-ma-
zurskim – 151.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Michał Deskur 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnąłbym zwrócić uwagę Pana Ministra na problem przepisów ustawy 

o drogach publicznych (DzU z 2007 r. 19.115), które w jawny sposób dyskry-
minują polskich przedsiębiorców oraz obywateli naszego państwa. Chodzi 
mi tutaj o przepisy dotyczące uiszczania elektronicznej opłaty za przejazd 
po drogach krajowych (art. 13 i art. 13ha), a właściwie o sankcjonowanie za 
przejazd bez uiszczenia takiej opłaty.

Kara za to naruszenie nakładana jest na kierującego pojazdem, ma ona 
wysokość 3 tysięcy zł za jeden zarejestrowany w systemie viaTOLL incydent, 
którym jest przejazd bez uiszczenia opłaty pod bramownicą kontrolną.

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Trzech kierowców, z których pierwszy 
jest obywatelem Rosji, drugi obywatelem Wielkiej Brytanii, a trzeci obywate-
lem Polski, przez okres poprzednich dwunastu miesięcy raz w tygodniu prze-
jeżdżali bez uiszczenia opłaty pod jedną bramką. Skutkiem tego nałożono 
na nich odpowiednie kary pieniężne: na kierowcę rosyjskiego w wysokości 
1 x 3000, na kierowcę brytyjskiego w wysokości 4 x 3000 = 12 000, na kie-
rowcę polskiego 52 x 3000 = 156 000.

Różnica ta wynika z obowiązujących na terenie Polski przepisów: umo-
wy AETR i rozporządzenia Rady nr 3821/1985. Kierowca rosyjski do kon-
troli był zobowiązany okazać jedynie wykresówki z bieżącego tygodnia oraz 
z ostatniego dnia, w którym prowadził pojazd w tygodniu poprzedzającym, 
to jest maksymalnie osiem sztuk, czyli za jeden tydzień. Kierowca brytyjski 
zobligowany był do okazania wykresówki z dnia bieżącego i dwudziestu 
ośmiu dni poprzedzających, łącznie z dwudziestu dziewięciu dni, czyli z czte-
rech tygodni. Zaś wykresówki kierowcy polskiego muszą być przechowy-
wane w siedzibie firmy za okres ostatnich dwunastu miesięcy, co stanowi 
pięćdziesiąt dwa tygodnie.

W obecnym stanie prawnym ustalenie odpowiedzialnego kierowcy po-
jazdu jest możliwe jedynie w wyniku analizy dokumentów rejestrujących 
jego czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków, to 
jest wykresówek z tachografu oraz zapisów zawartych na kartach kierow-
ców systemu tachografu cyfrowego i pamięci urządzeń rejestrujących. Tym 
samym kierowcy polscy jako zobowiązani do posiadania i okazywania do 
kontroli tych dokumentów za tak długi okres zawsze ponosić będą najwyż-
sze kary za podobne naruszenia.

Pragnąłbym zwrócić uwagę Pana Ministra na praktykę służb kontrol-
nych powołanych do nadzorowania przestrzegania tych przepisów.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że na przykład pracow-
nicy Inspekcji Transportu Drogowego wykonujący czynności kontrolne na 
drogach zobligowani są do reagowania na każde ujawnione przez system 
naruszenie. Praktyka ta jest moim zdaniem błędna. Kontrolerzy działający 
na drogach powinni skupiać całą swą uwagę na przewoźnikach zagranicz-
nych, gdyż praktycznie nie ma możliwości późniejszego niż czas rzeczywisty 
ujawniania kierujących nieuiszczających wymaganej opłaty. Wobec kierow-
ców polskich, których naruszenia tak czy inaczej rejestrowane są w syste-
mie viaTOLL, istnieje możliwość dochodzenia winnego i nałożenia na niego 
kary poprzez wezwanie użytkownika pojazdu bądź pracodawcy do złożenia 
odpowiednich wyjaśnień. Wobec podmiotów zagranicznych takiej możliwo-
ści w praktyce nie ma.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Grubski
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Odpowiedź�

Warszawa, 7 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Macieja Grubskiego, przekazane 

przy piśmie z dnia 5 lutego 2013 r., znak: BPS/043-26-1019/13, dotyczące sankcji 
nakładanych za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej, uprzejmie przedsta-
wiam następujące stanowisko.

Odnosząc się do głównego zarzutu Pana senatora, dotyczącego rzekomej dyskry-
minacji polskich kierowców podczas kontroli prawidłowości uiszczania opłaty elektro-
nicznej dokonywanej przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, w zakresie 
wykorzystywanych zapisów z urządzeń rejestrujących czas pracy (tzw. tachografów) 
w celu ustalenia kierującego w przypadku naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty 
elektronicznej za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych, wskazać należy, iż 
kwestie będące przedmiotem rozważań uregulowane są w:

1) rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych od-
noszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3820/85, zwanym dalej „rozporządzeniem 561/2006”,

2) dyrektywie 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady 
(EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących 
się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 
88/599/EWG, zwanej dalej „dyrektywą 2006/22”,

3) rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie 
urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, zwanego dalej 
„rozporządzeniem 3821/85”, oraz

4) Umowie Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzyna-
rodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086, z późn. zm.) i ratyfikowanej przez Rzeczpo-
spolitą Polską w dniu 30 sierpnia 1990 r., zwanej dalej „umową AETR”.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia 561/2006 akt ten stosuje się, niezależnie od 
kraju rejestracji pojazdu, do przewozu drogowego wykonywanego wyłącznie na teryto-
rium Wspólnoty oraz pomiędzy Wspólnotą, Szwajcarią i państwami będącymi stronami 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Z kolei ust. 3 wskazanego przepisu 
stanowi, iż umowę AETR stosuje się w miejsce rozporządzenia do międzynarodowego 
transportu drogowego wykonywanego w części poza obszarami określonymi w ust. 2, 
do pojazdów zarejestrowanych we Wspólnocie lub w państwach będących stronami 
umowy AETR, na całej trasie, jak i do pojazdów zarejestrowanych w państwie trzecim, 
niebędącym stroną umowy AETR, tylko w odniesieniu do części trasy znajdującej się 
na terytorium Wspólnoty lub państw będących stronami umowy AETR.

Biorąc powyższe pod uwagę, stosowanie wymienionych norm prawnych jest uza-
leżnione od przynależności danego kraju do Unii Europejskiej bądź też państw bę-
dących stronami umowy AETR przy uwzględnieniu trasy przejazdu. W konsekwen-
cji w przypadku wykonywania przejazdu podlegającego pod przepisy rozporządzenia 
561/2006, kierowca obowiązany jest okazać, na każde żądanie funkcjonariusza służb 
kontrolnych zapisy z urządzenia rejestrującego czas pracy z bieżącego dnia i poprzed-
nich 28 dni. W przypadku przejazdu podlegającego pod umowę AETR okres ten obej-
muje karty kontrolne za bieżący tydzień i w każdym razie kartę za ostatni dzień tygo-
dnia poprzedniego, podczas którego prowadzono pojazd.



26. posiedzenie Senatu w dniu 30 stycznia 2013 r.34

Dodać należy, że stosownie do art. 2 ust. 3 rozporządzenia 561/2006 przepisy 
umowy AETR powinny zostać dostosowane do przepisów niniejszego aktu, tak aby 
główne przepisy rozporządzenia miały zastosowanie, poprzez umowę AETR, do takich 
pojazdów na każdym odcinku trasy na terytorium Wspólnoty. Kwestia ta została roz-
wiązana przez nowelizację wskazanej umowy, gdzie okresy wskazane w umowie AETR 
zostały określone identycznie jak w rozporządzeniu nr 561/2006 i obejmują bieżący 
dzień jak i poprzednich 28 dni. W chwili obecnej w resorcie transportu przygotowy-
wany jest komplet materiałów niezbędnych do wszczęcia ratyfikacji ww. poprawek do 
umowy AETR.

Na dzień dzisiejszy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego nie dysponują na-
rzędziami, które umożliwiałyby im we wskazanych przez Pana Senatora przypadkach 
kontrolę kierowców zagranicznych w okresach dłuższych niż zakreślone w rozporzą-
dzeniu nr 561/2006 i umowie AETR. Warto przy tym zaznaczyć, iż kierowcy mający 
miejsce zamieszkania na terytorium RP, wykonując przewozy poza granicami Polski, 
również nie mogą być skontrolowani za okres dłuży niż określony w przepisach unij-
nych bądź umowie AETR. Okazanie podczas kontroli drogowej zapisów z tachografu 
za czas późniejszy, może być dokonane przez kierującego wyłącznie dobrowolnie.

Odnosząc się do kwestii obowiązku przechowywania pełnej dokumentacji czasu 
pracy kierowców pragnę zauważyć, że przepisy unijne w tym zakresie są skierowane 
do przedsiębiorców, a nie kierowców. Stosownie do art. 10 ust. 5 lit. a pkt ii rozpo-
rządzenia 561/2006 przedsiębiorstwa transportowe zapewniają, aby wszystkie dane 
wczytane zarówno z jednostki pojazdowej jak i z karty kierowcy, były przechowywa-
ne przez co najmniej dwanaście miesięcy po ich zarejestrowaniu oraz, na żądanie 
funkcjonariusza służb kontrolnych, były dostępne, bezpośrednio albo na odległość, 
na terenie tego przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia 3821/85 
przedsiębiorstwo przechowuje wykresówki i wydruki w każdym przypadku sporządze-
nia wydruków zgodnie z art. 15 ust. 1, w porządku chronologicznym oraz czytelnej 
formie, przez co najmniej rok po ich użyciu. Wymienione wyżej przepisy obowiązu-
ją we wszystkich państwach członkowskich UE oraz w przewozach do/ze Szwajcarii 
i do/z państw będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Stosownie natomiast do art. 10 ust. 2 umowy AETR, przedsiębiorstwa będą prze-
chowywać wypełnione wykresówki, co najmniej przez okres 12 miesięcy od daty ostat-
niej rejestracji i powinny przedstawić je na żądanie funkcjonariuszy służb kontrol-
nych. Okres przechowywania dokumentacji w przedsiębiorstwie jest więc taki sam 
(1 rok) zarówno dla przewozów podlegających rozporządzeniu 561/2006, jak i umowie 
AETR. Dodatkowo, zgodnie z art. 12 umowy AETR, jeżeli wyniki kontroli drogowej 
wobec kierowcy pojazdu zarejestrowanego na terytorium innej Umawiającej się Stro-
ny dają podstawę sądzić, że miały miejsce naruszenia, których podczas kontroli nie 
można wykryć z powodu braku niezbędnych danych, kompetentne organy zaintere-
sowanych Umawiających się Stron udzielają sobie wzajemnie pomocy dla wyjaśnie-
nia sytuacji. W przypadku kontroli przeprowadzonej, z tym samym rezultatem, przez 
właściwą Umawiającą się Stronę na terenie przedsiębiorstwa, inna zainteresowana 
Strona powinna zostać powiadomiona o jej wynikach.

Odnosząc się do opinii Pana Senatora, zgodnie z którą inspektorzy Inspekcji Trans-
portu Drogowego, wykonując kontrolę prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej, 
powinni skupić całą swoją uwagę na przewoźnikach zagranicznych, pragnę zwrócić 
uwagę na regulację zawartą w art. 4 ust. 4 dyrektywy 2006/22/WE. Przepis ten sta-
nowi, iż kontrole drogowe przeprowadzane są bez dyskryminacji, a w szczególności ze 
względu na kraj rejestracji pojazdu, kraj zamieszkania kierowcy, kraj siedziby przed-
siębiorstwa, początkowy i docelowy punkt podróży czy rodzaj tachografu: analogowy 
lub cyfrowy. Co więcej nie bez znaczenia jest art. 4 ust. 2 lit. b dyrektywy stanowiący, 
iż państwa członkowskie zapewniają przeprowadzanie kontroli według wyrywkowego 
systemu rotacyjnego, z zachowaniem odpowiedniej równowagi geograficznej.

Niezależnie od powyższego pragnę jednak zauważyć, że przepisy ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą”, sankcjonujące naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty 
elektronicznej, są generalnie bardziej rygorystyczne dla podmiotów zagranicznych niż 
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dla podmiotów krajowych. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że w art. 13k 
ust. 5 ustawy decyzjom administracyjnym, w których wymierzane są kary pieniężne 
za powyższe naruszenie, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z tym, że 
stosownie do art. 13k ust. 6 zobowiązany do uiszczenia kary pieniężnej mający miej-
sce stałego zamieszkania w kraju, uiszcza tę karę w terminie do 21 dni od dnia jej 
nałożenia. Z powyższego wynika a contrario, że uiszczenie kary pieniężnej przez pod-
mioty zagraniczne powinno nastąpić niezwłocznie po jej nałożeniu, dlatego też ustawa 
dopuszcza tylko i wyłącznie w stosunku do tych podmiotów możliwość uiszczenia 
kary pieniężnej w formie gotówkowej bezpośrednio organowi, który wymierzył karę. 
Co więcej, zgodnie z art. 13k ust. 7c ustawy do czasu uiszczenia kary pieniężnej przez 
ww. podmiot pojazd kieruje się lub usuwa, na jego koszt, na najbliższy parking strze-
żony, o którym mowa w art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). W zakresie postępowania 
w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio przepisy art. 130a ustawy 
Prawo o ruchu drogowym. Zwrot pojazdu z parkingu następuje dopiero po ustaniu 
przyczyny skierowania pojazdu na parking i przedstawieniu przez kontrolowanego 
organowi, który wymierzył karę, dowodu uiszczenia kary pieniężnej.

Należy również podkreślić, że w związku z trudnościami związanymi z prowadze-
niem skutecznej egzekucji administracyjnej poza granicami naszego państwa podmioty 
zagraniczne podlegają szczególnej kontroli wykonywanej przez inspektorów Inspekcji 
Transportu Drogowego w ramach tzw. kontroli mobilnej. Do kontroli tej wykorzysty-
wane są 94 specjalistyczne pojazdy (tzw. Mobilne Jednostki Kontrolne), udostępniane 
przez Operatora elektronicznego systemu poboru opłat. Pojazdy wykorzystywane są 
w szczególności do zatrzymywania na drodze i bezpośredniego wymierzania kar pod-
miotom zagranicznym naruszającym obowiązek uiszczenia opłaty elektronicznej, jesz-
cze przed opuszczeniem przez nich granic RP, co pozwala na zapewnienie efektywnej 
egzekucji nakładanych kar.

W mojej opinii, przywołane regulacje ustawy oraz praktyka czynności kontrolnych 
wykonywanych przez Inspekcję Transportu Drogowego zapewniają należytą skutecz-
ność działań mających na celu sankcjonowanie podmiotów zagranicznych naruszają-
cych obowiązek uiszczenia opłaty elektronicznej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na problem dotyczący przepisów 

ustawy o transporcie drogowym (DzU 2012.1265), które w jawny sposób 
dyskryminują polskich przedsiębiorców oraz obywateli naszego państwa. 
Chodzi mi o stosowanie przepisów sankcyjnych zawartych w załączniku 
nr 2 do tej ustawy. Obecne brzmienie tych przepisów powoduje, że określone 
w nich kary w praktyce nie mogą być orzekane wobec obywateli i przed-
siębiorców z innych państw. Pozwolę sobie omówić ten problem na dwóch 
przykładach.

W wyniku kontroli drogowej pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego 
ujawnili dwa pojazdy – jeden należący do firmy polskiej, drugi do belgijskiej 
– wykonujące międzynarodowy transport drogowy bez wymaganej w takich 
wypadkach licencji. W wyniku obu tych kontroli wszczęto postępowanie 
wyjaśniające, pobierając wcześniej od przewoźnika zagranicznego kaucję 
w wysokości 8 tysięcy zł jako zabezpieczenie na poczet ewentualnej przy-
szłej kary. W wyniku prowadzonych postępowań stwierdzono, że oba kon-
trolowane podmioty posiadają wymaganą licencję, ale kierowca nie został 
w nią wyposażony. Postępowania administracyjne wobec kontrolowanych 
przedsiębiorców umorzono, a przedsiębiorcy belgijskiemu zwrócono pobra-
ną kaucję. Do obu podmiotów wystosowano wezwanie do wskazania osoby 
zarządzającej transportem w firmach. Przedsiębiorca polski, działając pod 
różnymi rygorami wynikającymi z przepisów prawa oraz praktyki kontrol-
nej, wskazał tę osobę, a następnie została ona ukarana mandatem karnym 
w wysokości 2 tysięcy zł na podstawie poz. 1 załącznika nr 2. W tej samej 
sytuacji przedsiębiorca belgijski nie udzielił żadnej odpowiedzi, co spowodo-
wało, że ukaranie osoby zarządzającej zatrudnionej w tej firmie było niemoż-
liwe. Skutek – obywatel Polski został ukarany i musiał zapłacić 2 tysiące zł, 
a obywatel Belgii nie został ukarany w żaden sposób.

W wyniku kontroli drogowej pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego 
ujawnili dwa pojazdy – jeden należący do firmy polskiej, drugi do belgijskiej 
– których kierowcy kilkukrotnie naruszyli przepisy dotyczące wymaganych 
przerw w prowadzeniu pojazdu oraz użytkowania kart kierowcy systemu 
tachografu cyfrowego. Na skutek wspomnianych naruszeń kierowcy zostali 
ukarani mandatami karnymi w jednakowej wysokości, co wynikało z tre-
ści załącznika 1 do ustawy. Jednocześnie pracownicy Inspekcji Transpor-
tu Drogowego wezwali właścicieli firm do wskazania osób zarządzających 
transportem w firmach. Obaj przedsiębiorcy wskazali taką osobę, co spo-
wodowało nałożenie na nią kary w wysokości 4 tysięcy zł – na podstawie 
poz. 15 i 16 załącznika nr 2 – która to kara nie została uiszczona. Wobec 
ukaranego Polaka wszczęto odpowiednie postępowanie komornicze, które 
doprowadziło do windykacji orzeczonej kary. Wobec ukaranego Belga nie 
przeprowadzono żadnej czynności, gdyż obecne przepisy w żaden sposób 
na to nie pozwalają.

W tej sytuacji za zasadne uważam rozważenie zmiany przepisów usta-
wy, usunięcie z jej treści załącznika nr 2 i powrót do wcześniejszych rozwią-
zań, w ramach których odpowiedzialność administracyjna za funkcjonowanie 
przedsiębiorstw spoczywała na jego właścicielach, którzy ewentualnie mogli 
ją cedować na swoich pracowników na mocy przepisów kodeksu pracy.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Grubski
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Odpowiedź�

Warszawa, 21 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo BPS-043-26-1020/13, przekazujące oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Grubskiego podczas 26. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 30 stycznia 2013 r. dotyczące procedur związanych z karaniem prze-
woźników zagranicznych realizujących międzynarodowe przewozy drogowe na teryto-
rium Polski i naruszających przepisy ustawy o transporcie drogowym przedstawiam 
poniżej odpowiedź odnoszącą się do zagadnień poruszonych w oświadczeniu.

Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 244, poz. 1454) w ustawie o transporcie drogowym wprowadzone zostały 
nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie warunków i obowiązków przewozu dro-
gowego. Krąg podmiotów, na które można nałożyć karę pieniężną w oparciu o prze-
pisy ustawy o transporcie drogowym został poszerzony m.in. o osobę zarządzającą 
przedsiębiorstwem lub osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie, o której 
mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wyko-
nywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE, 
a także każdą inną osobę wykonującą czynności związane z przewozem drogowym, 
która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego. Zgodnie z art. 92 ust. 3 
ustawy o transporcie drogowym osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba za-
rządzająca transportem, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane 
z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego 
albo dopuściła, choćby nieumyślnie, do powstania takich naruszeń, podlega karze 
grzywny w wysokości 2.000 złotych.

Wykaz wykroczeń oraz przewidywanych za nie kar pieniężnych został wymieniony 
w załączniku nr 2 do ustawy o transporcie drogowym. Natomiast orzekanie w tych spra-
wach następuje w trybie określonym w kodeksie postępowania w sprawach o wykro-
czenia. Procedura ta jest analogiczna, jak w przypadku przedsiębiorców krajowych.

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym w przypadku, gdy pod-
czas kontroli stwierdzone zostanie naruszenie obowiązków lub warunków przewozu 
drogowego przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie, z którym Rzeczpo-
spolita Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajem-
nym dochodzeniu należności bądź możliwość egzekucji należności nie wynika wprost 
z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, osoba przeprowadzają-
ca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pienięż-
nej. Natomiast w razie odmowy zapłacenia kary grzywny lub uiszczenia kaucji oso-
ba przeprowadzająca kontrolę na drodze zatrzymuje, za pokwitowaniem, dokumenty 
podlegające kontroli i kieruje lub usuwa pojazd, na koszt podmiotu wykonującego 
przewóz drogowy, na najbliższy parking strzeżony, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy 
o transporcie drogowym.

Powyższy zapis ustawy wskazuje, że służby kontrolne mają wystarczające narzę-
dzia prawne do egzekwowania należności z tytułu naruszenia przepisów prawa przez 
podmioty zagraniczne. Dotyczy to w równym stopniu przedsiębiorców transporto-
wych, jak i osób zarządzających transportem, a także każdej innej osoby wykonującej 
czynności związane z przewozem drogowym.

W tym kontekście propozycja zawarta w oświadczeniu Pana Senatora powrotu do 
wcześniejszej regulacji prawnej, zgodnie z którą „odpowiedzialność administracyjna za 
funkcjonowanie przedsiębiorstw spoczywała wyłącznie na jego właścicielach, którzy 
ewentualnie mogli ją cedować na swoich pracowników na mocy przepisów kodeksu 
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pracy”, byłaby sprzeczna z ratio legis aktualnie obowiązujących trzech rozporządzeń 
unijnych, dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz warunków 
wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy.

Warto również podkreślić, że kwartalne zestawienia dotyczące naruszeń ujaw-
nionych w toku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego są przekazywane do służb 
uprawnionych do kontroli przewozów drogowych w poszczególnych państwach Unii 
Europejskiej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Znowelizowana w styczniu 2012 r. ustawa – Kodeks karny na nowo 

określa zasady stosowania środka karnego w postaci zakazu wstępu na 
imprezy masowe, określonego w art. 41b k.k. Wprowadzone zmiany podyk-
towane były oczekiwaniami społeczeństwa, które obawiało się występków 
o charakterze chuligańskim podczas organizowanego w Polsce turnieju piłki 
nożnej Euro 2012. Jednakowoż czyniąc zmiany legislacyjne, nie ustrzeżono 
się błędu, który nie tylko komplikuje prawidłowe orzekanie i respektowa-
nie stosowania orzeczonego zakazu, lecz prowadzi także do ferowania róż-
nych orzeczeń na podstawie identycznych stanów faktycznych. Paragraf 2 
art. 41b k.k. doprecyzowuje, że zakaz wstępu obejmuje nie tylko wszystkie 
imprezy masowe na terenie kraju, ale także wszystkie mecze piłki nożnej 
rozgrywane przez reprezentację narodową lub polski klub sportowy poza 
granicami kraju. Ponadto obowiązkowe jest stawiennictwo osoby, której do-
tyczy zakaz, we właściwej dla miejsca jej zamieszkania jednostce policji.

Przepis ten stanowi, że skazany, pracując poza granicami kraju lub pla-
nując wakacje, będzie musiał sprawdzić kalendarz imprez masowych i me-
czy piłkarskich – w tym także towarzyskich, i to zarówno reprezentacji naro-
dowej, jak i zespołów ligowych, od ekstraklasy po ligi okręgowe, które będą 
grały poza granicami Polski – i stawiać się w tym czasie w jednostce policji 
właściwej dla miejsca zamieszkania w Polsce.

Sąd orzeka zakaz stadionowy na okres od dwóch do sześciu lat, zaś oso-
bie, która nie zastosuje się do obowiązku stawiennictwa w komisariacie w cza-
sie trwania imprezy masowej lub, co gorsze, na taką imprezę się uda, grozi 
grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Niektóre sądy rejonowe podczas stosowania tych nowych przepisów za-
uważyły ten absurd i nie orzekają zakazów stadionowych, ponieważ zdają 
sobie sprawę, że ich egzekwowanie jest niemożliwe i prowadzi jedynie do 
automatycznego popełnienia przez skazanych przestępstwa z art. 244 k.k., 
to jest niestosowania się do orzeczonych środków karnych.

Problem ten należy rozwiązać nie tylko dlatego, że w niektórych przy-
padkach obowiązujący zakaz stadionowy jest niemożliwy do realizacji i au-
tomatycznie czyni ze skazanego powtórnego przestępcę, ale także dlatego, 
że sądy nie stosują tego środka karnego z uwagi na jego błędną formę.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Grzyb

Odpowiedź�

Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W związku z oświadczeniem złożonym przez pana senatora Andrzeja Grzyba pod-

czas 26. posiedzenia Senatu w dniu 30 stycznia 2013 r., przekazanym przy piśmie 
Pani Marszałek z dnia 5 lutego 2013 r. nr BPS-043-26-1021/13, uprzejmie przedsta-
wiam, co następuje.
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Art. 41b został wprowadzony do Kodeksu karnego z dniem 1 sierpnia 2009 r. przez 
ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, 
poz. 504, z późn. zm.). Następnie art. 41b k.k. został dwukrotnie zmieniony, co miało 
miejsce w latach 2010 i 2012. Jednakże od samego początku istniał w art. 41b prze-
pis, stanowiący, że zakaz wstępu na imprezę masową dotyczy również meczu piłki 
nożnej rozgrywanego przez polską kadrę narodową i polski klub sportowy poza tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2009–2011 zakaz ten był umiejscowiony 
w §4, obecnie zaś został przeniesiony do §2. Błędna jest zatem opinia, że zakaz taki 
znalazł się w art. 41b dopiero w wyniku zmian wprowadzonych w roku 2012.

Nie jest prawdą, aby z powodu brzmienia art. 41b §2 k.k. sądy nie orzekały za-
kazu wstępu na imprezy masowe, określonego w art. 41b k.k. W pierwszym półroczu 
roku 2012 zakaz ten orzeczono za przestępstwo określone w ustawie z dnia 20 marca 
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych w 126 przypadkach. Należy przy tym 
zauważyć, że art. 41b k.k. stanowi podstawę do orzekania tego zakazu jedynie w wy-
padku skazania za przestępstwo, a więc wyłącznie w razie popełnienia przez sprawcę 
takich czynów, które ustawodawca uznał za najbardziej szkodliwe społecznie. Tym-
czasem większość czynów karalnych określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. 
o bezpieczeństwie imprez masowych to nie przestępstwa, lecz wykroczenia. W wypad-
ku skazania za wykroczenie, przewidziane w powołanej ustawie, również możliwe jest 
orzeczenie zakazu wstępu na imprezy masowe, co następuje nie na podstawie art. 41b 
k.k., lecz na podstawie art. 65 powołanej ustawy. Art. 65 ustawy z dnia 20 marca 
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych nie przewiduje, aby zakres jego działania 
rozciągał się na jakiekolwiek mecze rozgrywane przez polską kadrę narodową i polski 
klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2011 na podstawie 
tego przepisu orzeczono zakaz w 279 przypadkach, zaś w pierwszym półroczu roku 
2012 – w 97 przypadkach. Jak z powyższego wynika, kwestia terytorialnego obowią-
zywania zakazu nie ma wpływu na częstotliwość orzekanych zakazów.

Minister Sprawiedliwości nie podziela zatem poglądu, wyrażonego w oświadcze-
niu pana senatora Andrzeja Grzyba, jakoby brzmienie art. 41b §2 k.k. powodowało 
problemy, w wyniku których sądy wstrzymują się od orzekania zakazu wstępu na 
imprezy masowe.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu



26. posiedzenie Senatu w dniu 30 stycznia 2013 r. 41

Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się samorządowcy wojewódz-

twa mazowieckiego z problemem, jaki stanowi wstrzymanie prac przygoto-
wawczych do budowy nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka SA. 
Decyzja Zarządu Energa SA i ministra skarbu o zaprzestaniu przygotowań 
do budowy nowego bloku wzbudziła uzasadniony sprzeciw przedstawicieli 
lokalnych samorządów i województwa mazowieckiego. Obszar, na którym 
była przewidziana dalsza rozbudowa energetyki, leży w podregionie o ni-
skim wskaźniku PKB na mieszkańca, zatem budowa nowej elektrowni mog-
łaby być znaczącym impulsem do rozwoju miasta Ostrołęki, gminy Rzekuń 
oraz obszaru północno-wschodniego Mazowsza. Z moich informacji wynika, 
że wybór takiej lokalizacji wiąże się z możliwościami dotyczącymi zaplecza 
produkcyjnego biomasy na tym terenie, która jest niezbędnym komponentem 
w eksploatacji nowego bloku węglowego.

Po zapoznaniu się z argumentami na rzecz kontynuowania budowy blo-
ku zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy rozważana jest zmiana 
decyzji o wstrzymaniu budowy. Jeśli nie, to proszę uprzejmie o informację, 
jakie czynniki przemawiają za tak radykalną zmianą planów rozwoju ener-
getyki w rejonie Ostrołęki.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź�  
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 20 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na złożone podczas 26. posiedzenia Senatu RP, w dniu 30 stycznia 

2013 r., oświadczenie Senatora, Pana Jana Marii Jackowskiego, w sprawie wstrzyma-
nia prac przygotowawczych do budowy nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostro-
łęka SA, przedkładam następujące wyjaśnienia.

Podkreślić należy, że Grupa ENERGA nie zrezygnowała, a jedynie zawiesiła dzia-
łania związane z realizacją inwestycji projektu budowy nowego bloku Elektrowni 
„Ostrołęka C”. Decyzja o wstrzymaniu działań inwestycyjnych wynika z istotnej zmia-
ny okoliczności, niezależnych od Grupy ENERGA, których nie można było wcześniej 
przewidzieć. Obecnie prowadzone są działania mające na celu pozyskanie inwestora 
strategicznego lub współinwestora dla projektu.

Wstrzymanie prac związanych z realizacją projektu budowy bloku energetycznego 
w Ostrołęce było konsekwencją istotnej zmiany zewnętrznych uwarunkowań, w szcze-
gólności wyraźnym pogorszeniem warunków oferowanych na rynku finansowym i bu-
dowlanym. Instytucje finansowe ograniczają limity alokacji środków finansowych na 
duże przedsięwzięcia infrastrukturalne realizowane w formule Project Finance oraz 
żądają ustanowienia zabezpieczeń, przenoszących praktycznie wszystkie kluczowe ry-
zyka na Grupę ENERGA. W zaistniałej sytuacji, kontynuacja przedsięwzięcia wpłynę-
łaby na istotne obniżenie wartości rynkowej Grupy Kapitałowej ENERGA.
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Zaznaczyć należy, że w stosunku do modelu finansowego, który był podstawą pod-
jęcia decyzji o realizacji projektu zmieniły się założenia w zakresie:

1) prognozy rynku, ścieżek cenowych energii, nośników energii, uprawnień do 
emisji CO2 oraz świadectw pochodzenia,

2) ilości darmowych uprawnień do emisji CO2 przyznanych instalacji – w związku 
z opóźnieniem realizacji projektu elektrownia nie otrzyma części darmowych 
uprawnień,

3) prognoz makroekonomicznych,
4) kosztów transportu węgla i zakupu biomasy,
5) wsparcia dla współspalania – zgodnie z propozycją Ministerstwa Gospodarki 

planowane jest zmniejszenie wsparcia dla współspalania biomasy (skrócenie 
okresu wsparcia do 5 lat, niski współczynnik korekcyjny wykorzystywany przy 
określaniu ceny zakupu),

6) w momencie podejmowania kluczowych decyzji Grupa Energa miała być prze-
jęta przez Grupę PGE, co zwiększyłoby możliwości finansowania projektu 
wg wcześniejszych założeń.

1. Finansowe uwarunkowania inwestycji

Kontynuacja przedsięwzięcia, jakim jest budowa Elektrowni „Ostrołęka C”, wpły-
nęłaby na istotne obniżenie wartości rynkowej Grupy ENERGA. Potwierdzeniem po-
wyższej tezy były wyniki analiz przeprowadzonych przez doradców w procesie organi-
zacji finansowania projektu, które doprowadziły do wniosku, że nie ma ekonomicznie 
uzasadnionego powodu, aby finansować budowę nowego bloku w Ostrołęce w formule 
Project Finance.

Struktura Project Finance może się różnić w zależności od branży jak również 
pomiędzy konkretnymi transakcjami, niemniej jednak istnieją wspólne cechy tego 
sposobu finansowania, tj.:

1) finansowanie jest pozyskiwane dla prawnie i ekonomicznie odrębnego podmio-
tu (tzw. spółki specjalnego przeznaczenia/spółki celowej – SPV), którego jedyną 
działalnością jest ta, dla której pozyskiwane jest finansowanie;

2) Project Finance jest pozyskiwane zwykle dla nowych projektów;
3) wysoki poziom stosunku finansowania dłużnego do własnościowego – finanso-

wanie dłużne może wynosić 70–90% całkowitych kosztów projektu;
4) akcjonariusze spółki celowej nie udzielają gwarancji dla długu spółki celowej 

bądź udzielają ich w ograniczonym zakresie;
5) finansujący opierają się na przyszłych przepływach pieniężnych generowanych 

przez projekt, a nie na aktywach przedsięwzięcia czy analizie jego wyników hi-
storycznych;

6) głównym zabezpieczeniem dla finansujących są umowy, licencje, prawa do za-
sobów naturalnych spółki celowej. Wartość likwidacyjna fizycznych aktywów 
spółki celowej, w przypadku jej niezdolności do obsługi zadłużenia, jest zazwy-
czaj niższa od całkowitego zadłużenia;

7) projekt ma określony czas trwania, określony w oparciu o takie czynniki jak 
np. długość trwania umów, licencji czy praw do zasobów naturalnych; dlatego 
wszelkie zadłużenie Spółki celowej musi zostać spłacone przed końcem projektu;

8) Project Finance różni się istotnie od kredytu korporacyjnego, który jest udzie-
lany w oparciu o sytuację majątkową oraz projekcje finansowe bazujące na 
danych historycznych. Ponadto, udzielenie tradycyjnego kredytu zakłada kon-
tynuację działalności finansowanego przedsiębiorstwa w nieokreślonym czasie, 
która umożliwiałaby refinansowanie zadłużenia;

9) zobowiązania z tytułu finansowania projektowego (dłużnego) mają pierwszeń-
stwo roszczeń do operacyjnych przepływów pieniężnych generowanych przez 
projekt. Zwrot z zainwestowanego kapitału własnego dla Inwestorów jest więc 
bardziej zależny od powodzenia projektu.

W wyniku analizy warunków finansowania inwestycji w formule Project Finance, 
w porównaniu do formuły finansowania bilansowego, oszacowano:
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1) wyższą marżę o około 200 punktów bazowych, czyli przy założeniu 5 mld zł dłu-
gu na projekt do około 100 mln zł dodatkowych kosztów finansowych rocznie,

2) koszty gwarancji do umowy na dostawy węgla dla nowego bloku energetyczne-
go od 13 do 20 mln zł rocznie,

3) koszty gwarancji do umowy sprzedaży energii – 10 mln zł rocznie,
4) koszty gwarancji wykonawcy – 50 mln zł rocznie.
Koszty takiej formy finansowania są istotnie wyższe od finansowania bilansowego, 

ponadto większość ryzyk projektowych i tak pozostałoby w Grupie ENERGA. W sy-
tuacji dużej zmienności na rynkach finansowych ryzyko projektu wzrasta z powodu 
występowania niepewności, że zakładane pierwotnie finansowanie w ogóle nie będzie 
dostępne na rynku albo wzrost jego kosztów spowoduje nieopłacalność inwestycji. 
Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przyjęty 
w trakcie postępowania, w momencie wysyłania ostatecznej wersji SIWZ, kształt kon-
traktu z wykonawcą EPC uniemożliwia jego dalsze modyfikacje, również w zakresie 
ewentualnej zmiany formy, czy warunków zakładanego finansowania. Tym samym 
uwzględnienie w kontrakcie EPC formuły Project Finance z restrykcyjnymi wyma-
ganiami samej formuły takiego finansowania, jak również wymaganiami jakie mogą 
pojawiać się od przyszłych dostawców kapitału dłużnego, zdecydowanie wpłynęłoby 
na złożenie wyższych ofert cenowych przez potencjalnych wykonawców.

Niemożliwe jest ograniczenie ryzyka Grupy ENERGA do poziomu odpowiadającego 
wartości kapitału własnego wniesionego do spółki specjalnego przeznaczenia (SPV). 
Obciążenie Grupy ENERGA wysokim ryzykiem realizacji przedsięwzięcia, ograniczyło-
by zdolność do realizowania innych, ważnych i efektywnych ekonomicznie elementów 
planu inwestycyjnego Grupy ENERGA.

II. Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA

W dniu 27 lipca 2012 r. Zarząd ENERGA SA, przyjął Wieloletni Plan Inwestycji 
Strategicznych Grupy ENERGA (WPIS). Dokument ten zawiera realizowane i planowa-
ne zamierzenia inwestycyjne, których wdrożenie będzie determinowało długotermino-
wą pozycję rynkową Grupy ENERGA.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych (WPIS), zrównoważony 
program inwestycyjny do 2020 roku, przedstawia się następująco:

1. Regulowane usługi dystrybucyjne, oparte m.in. na inwestycjach o wysokim 
i stabilnym zwrocie, z pozytywnym wpływem na poziom EBITDA;

2. Odnawialne Źródła Energii:
– ok. 30% planowanych nakładów – ok. 3,5 miliarda PLN
– ok. 700 MWe
– nowe regulacje powinny zmniejszyć ryzyko biznesowe i zapewnić stabilne 

zwroty z inwestycji na poziomie 10–14%;
3. Nowe elektrownie z turbinami gazowymi (CCGT)

– ok. 12% planowanych nakładów – ok. 3 miliardy PLN
– 800–1.000 MWe
– Wysokosprawne elektrownie, zapewniające elastyczność w wytwarzaniu;

4. Nowe wysokosprawne elektrownie kogeneracyjne (CHP)
– powyżej 5% planowanych nakładów – ok. 0,8 miliarda PLN
– 150–200 MWe
– przewidywania co do utrzymania mechanizmów wsparcia dla kogeneracji;

5. Inne innowacyjne projekty:
– ok. 2% planowanych nakładów
– rozszerzenie łańcucha wartości nowym wachlarzem produktów i usług.

Przystąpiono do realizacji szerokiego programu inwestycyjnego, przewidującego 
poniesienie m.in. nakładów 4 mld zł – na segment elektrowni systemowych, w tym:

1. Budowa nowych źródeł wytwórczych opalanych gazem ziemnym,
2. Program rozbudowy i modernizacji Elektrowni Ostrołęka B:

– budowa pozamłynowej instalacji podawania biomasy do kotłów (w trakcie 
ostatecznych testów),



26. posiedzenie Senatu w dniu 30 stycznia 2013 r.44

– budowa źródła ciepła dla miasta Ostrołęka (uciepłownienie Elektrowni Ostro-
łęka B), celem zastąpienia wytwarzania energii cieplnej w Elektrociepłowni 
Ostrołęka A po jej wyłączeniu,

– budowa instalacji odazotowania spalin umożliwiająca funkcjonowanie elek-
trowni po 2016 roku,

– konwersja kotła K2 OP-650 do możliwości spalania wyłącznie paliwa bioma-
sowego,

– modernizacja kotłów OP-650, K1 i K3,
– modernizacja turbin.

Od czasu przyjęcia zdefiniowanej ścieżki postępowania, w ramach decyzji o wstrzyma-
niu projektu budowy, podejmowane są działania mające na celu zabezpieczenie aktywów, 
przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków związanych z działalnością Spółki Elektrow-
nia Ostrołęka SA oraz przygotowanie Spółki Elektrownia Ostrołęka SA do sprzedaży.

Proces poszukiwania inwestora znajduje się na etapie wysyłania zaproszeń do po-
tencjalnych inwestorów. Przeprowadzone zostały następujące działania: inwentaryza-
cja projektu, nawiązanie współpracy z doradcami transakcyjnymi, zweryfikowanie li-
sty potencjalnych inwestorów, przygotowanie materiałów dla wstępnego marketingu, 
przygotowanie strategii sprzedaży, przygotowanie dokumentu informacyjnego, wysła-
nie zaproszeń do potencjalnych inwestorów.

Zaproszenia skierowane zostały do szeregu podmiotów z branży energetycznej 
i budowlanej z Polski i zagranicy, które charakteryzują się zdolnością technologiczną 
i interesem strategicznym w realizacji inwestycji.

Podkreślić należy, że aktualnie trwają prace nad nowelizacją ustaw dotyczących 
prawa energetycznego i prawa gazowego. W toku prac jest również nowa ustawa o od-
nawialnych źródłach energii. Projekty, o których mowa powyżej zwane „trójpakiem” 
energetycznym, zakładają rozwiązania będące niezwykle ważną kwestią dla sektora 
energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego i przyszłego funkcjonowania sektora 
i rynku energii.

Z uwagi na dużą niepewność w zakresie regulacji prawnych oraz duże prawdopo-
dobieństwo obniżenia poziomu wsparcia dla współspalania, podjęta została decyzja 
o pominięciu tego czynnika w ocenie opłacalności projektu budowy nowego bloku wę-
glowego w Elektrowni Ostrołęka SA. Skutkuje to jednak obniżeniem jego rentowności 
i jest jedną z przyczyn pogorszenia jego opłacalności.

Na obecnym etapie prac nad tzw. „trójpakiem” energetycznym, najistotniejszym 
jest stworzenie przejrzystych, długofalowych zasad wsparcia dla produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych, przyczyniające się nie tylko do spełnienia wymogów Dyrektywy 
OZE. Ważnym jest, aby było ono efektywne ekonomicznie i wpływało na obniżenie 
konkurencyjności naszej gospodarki oraz stanowiło podstawy do długofalowego roz-
woju przedsiębiorczości w tym sektorze, w Polsce.

Minister Skarbu Państwa sprawując nadzór właścicielski nad czterema Grupami 
energetycznymi, które posiadają łącznie ok. 70% mocy zainstalowanej w Krajowym 
Systemie Energetycznym przykłada szczególną wagę do kwestii zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego kraju w kontekście realizowanych przez te grupy inwestycji. 
W MSP prowadzone są analizy, które mają na celu określenie niezbędnych i najbardziej 
opłacalnych inwestycji w tym zakresie. Działania te są konieczne z kilku powodów. 
Z jednej strony ze względu na fakt planowanego stopniowego wyłączania niektórych 
bloków energetycznych z powodów zarówno eksploatacyjnych, jak i ze względu na 
wymogi klimatyczne Unii Europejskiej. Z drugiej strony realizacja wszystkich zapla-
nowanych przez funkcjonujące na polskim rynku firmy energetyczne projektów spo-
wodowałoby ponoszenie ogromnych wydatków i powstanie nadpodaży energii elek-
trycznej. Skoncentrowanie się na projektach niezbędnych i najbardziej opłacalnych 
ma na celu racjonalizację wydatków poszczególnych grup i umożliwienie wspólnej 
realizacji kluczowych projektów.

Z poważaniem 
 
Mikołaj Budzanowski
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pienięż-

nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewi-
dywane jest wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 52 tygodni dla rodziców 
dzieci urodzonych po 17 marca 2013 r. Do mojego biura senatorskiego zgła-
szają się przyszli rodzice, którzy zapisy projektu odbierają jako dyskrymi-
nację w stosunku do dzieci narodzonych przed 17 marca 2013 r. W mojej 
ocenie, aby zapobiec różnicowaniu przywilejów rodziców dzieci urodzonych 
w roku 2013, należy stworzyć takie zapisy, które wyrównają szanse rozwo-
jowe wszystkich dzieci, tym bardziej że w przyszłości będą one w jednako-
wym czasie podlegały obowiązkowi szkolnemu.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, 
czy rozważana jest zmiana w projekcie na rzecz ujednolicenia kwestii do-
stępności wydłużonego urlopu macierzyńskiego dla rodziców dzieci narodzo-
nych w roku 2013.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź�

Warszawa, 22.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego, złożonym 

podczas 26. posiedzenia Senatu w sprawie rozważenia zmiany w projekcie ustawy 
na rzecz ujednolicenia kwestii dostępności wydłużonego urlopu macierzyńskiego dla 
rodziców dzieci narodzonych w toku 2013 r., przekazanym przy piśmie z dnia 5 lu-
tego br., znak: BPS/043-26-1023/13, uprzejmie wyjaśniam, że w dniu 8 listopada 
2012 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa został skie-
rowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Zakończono 
etap uzgodnień międzyresortowych i opiniowania tego projektu przez partnerów spo-
łecznych oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzin. W dniu 19 lutego 
br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa. Obecnie trwają prace nad kolejnym tek-
stem projektowanej ustawy uwzględniającym przebieg tej konferencji.

W projektowanej ustawie proponuje się umożliwienie obojgu rodzicom skorzy-
stanie z płatnego urlopu przez okres jednego roku, w związku z urodzeniem się ich 
dziecka, albo przez okres dłuższy niż jeden rok, w związku z jednoczesnym urodze-
niem się większej liczby dzieci. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach 
dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu ro-
dzicielskiego.
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Zmiany w zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego polegałyby przede 
wszystkim na podwyższeniu jego wymiaru już od dnia 1 września 2013 r. do 6 ty-
godni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i do 8 tygodni, 
w przypadku porodu mnogiego, a także na umożliwieniu korzystania z tego urlopu 
zarówno przez pracownicę-matkę dziecka, jak i przez pracownika-ojca dziecka. Pro-
ponuje się, aby dodatkowy urlop macierzyński mógł być wykorzystywany jednorazowo 
lub w dwóch częściach, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, co umożliwi 
podział tego urlopu między rodziców dziecka. Proponuje się także zachowanie obecnej 
zasady, zgodnie z którą korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego można 
łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, w wymiarze nie 
wyższym niż ½ etatu.

W podobnym kierunku zmierzają zmiany dotyczące dodatkowego urlopu na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego. Proponuje się wymiar tego urlopu podwyższyć już 
od dnia 1 września 2013 r. do 6 tygodni, w przypadku przyjęcia na wychowanie jedne-
go dziecka, i do 8 tygodni, w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie wię-
cej niż jednego dziecka oraz do 3 tygodni, w przypadku przyjęcia na wychowanie star-
szego dziecka. Możliwość korzystania z tego urlopu w dwóch częściach zapewniłaby 
pracownikom prawo dzielenia się tym uprawnieniem. Nadal korzystanie z dodatkowe-
go urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego można by łączyć z wykonywaniem 
pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu.

Projektowana ustawa przewiduje także wprowadzenie nowego uprawnienia zwią-
zanego z pełnieniem funkcji rodzicielskich, tj. urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 
26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, czy też 
liczby dzieci jednocześnie przyjmowanych na wychowanie. Urlop rodzicielski mógłby 
być wykorzystywany bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim (dodatko-
wym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego), jednorazowo albo w częściach, 
nie więcej niż trzech, z których każda nie mogłaby być krótsza niż 8 tygodni, przy-
padających bezpośrednio jedna po drugiej. Od decyzji uprawnionych pracowników 
zależałoby zatem, czy wykorzystają oni pełny wymiar tego urlopu, a także czy i w jaki 
sposób podzielą się tym urlopem. Projekt przewiduje także możliwość jednoczesnego 
korzystania z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców dziecka, przy czym w takim 
przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie mógłby przekraczać 26 tygodni. 
Korzystanie z urlopu rodzicielskiego można by łączyć z wykonywaniem pracy u praco-
dawcy udzielającego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu.

W projektowanej ustawie przewiduje się dwa sposoby korzystania z płatnego urlo-
pu związanego z urodzeniem się dziecka.

Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, mogłaby złożyć wniosek o udzie-
lenie jej bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu ro-
dzicielskiego, także w pełnym wymiarze. W przypadku wyboru przez pracownicę tego 
sposobu korzystania z urlopu, przysługiwałby jej przez cały okres zasiłek macierzyń-
ski w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Projekt przewiduje także możliwość 
wcześniejszego powrotu do pracy przez pracownicę (np. po wykorzystaniu przez nią 
jedynie podstawowego urlopu macierzyńskiego lub po wykorzystaniu przez nią np. ca-
łego urlopu macierzyńskiego w wymiarze podstawowym i dodatkowym) albo podziele-
nie się korzystaniem z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i z urlopu rodzicielskiego 
z pracownikiem-ojcem dziecka.

Drugi sposób korzystania z płatnego urlopu związanego z urodzeniem się dziecka 
przewiduje składanie przez uprawnionych pracowników wniosków o udzielenie kolej-
nego rodzaju urlopu w końcowym okresie korzystania z poprzedniego urlopu. I tak, 
wniosek o dodatkowy urlop macierzyński byłby składany w czasie korzystania z pod-
stawowego urlopu macierzyńskiego, zaś wniosek o urlop rodzicielski byłby składany 
w czasie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wybór drugiego sposo-
bu korzystania z płatnego urlopu związanego z urodzeniem się dziecka wpływałby na 
wysokość zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten wynosiłby 100% podstawy wymiaru 
zasiłku w okresie korzystania z podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
i 60% podstawy wymiaru zasiłku w okresie korzystania z urlopu rodzicielskiego.
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Pragnę dodać, że rozwiązania przyjęte w projektowanej ustawie stanowią konty-
nuację zmian w przepisach Kodeksu pracy dotyczących uprawnień pracowniczych 
związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich, rozpoczętą przepisami ustawy z dnia 
6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 237, poz. 1654).

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Radosław Mleczko 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego 
oraz senatora Władysława Ortyla

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Do naszych biur senatorskich zwrócili się państwo Barbara i Wiesław M., 
zamieszkali w Warszawie. Sprawa dotyczy budynku, jaki państwo M. na-
byli od dewelopera I. Piątkowskiej. W zapisie umowy przedwstępnej aktu 
notarialnego z aneksami, zawartej pomiędzy deweloperem a państwem M., 
budynek jest opisany jako budowla mieszkalna. Niestety, jej obecny stan 
uniemożliwia zamieszkanie (dziurawy dach powoduje zawilgocenie i zagrzy-
bienie pomieszczeń). Powoduje to, że już od trzech lat nikt nie chce dokonać 
odbioru budynku do użytkowania, traktując inwestycję jako niedokończoną. 
Pomimo to deweloper domaga się od państwa M. wpłaty ostatniej raty za 
budynek.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy moż-
liwe jest przyłączenie się RPO do skargi kasacyjnej od wyroku WSA/RPO- 
-698702-IV/12/JL/.

Jan Maria Jackowski 
Władysław Ortyl

Odpowiedź�

Warszawa, 5.04.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przez Pana Marszałka wspólne oświadczenie Senato-

ra RP Jana Marii Jackowskiego oraz Senatora RP Władysława Ortyla dotyczące spra-
wy Państwa Barbary i Wiesława M. uprzejmie informuję, iż w dniu 25 marca 2013 r. 
Rzecznik Praw Obywatelskich, na podstawie art. 8 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oraz art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o RPO 
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zgłosił udział w postępowaniu 
toczącym się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. II OSK 
1695/12 ze skargi kasacyjnej Wiesława M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2011 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1667/11). 
Dostrzegając szczególne okoliczności prawne oraz faktyczne zaistniałe w powyższej 
sprawie, Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie 
sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Wobec powyższego, Rzecznik oczekuje na rozpoznanie przez Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie wniesionej w sprawie o sygn. II OSK 1695/12 skargi kasacyjnej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, 
Doroty Czudowskiej oraz Janiny Sagatowskiej

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele Polonii kana-
dyjskiej z informacją o przeniesieniu Konsulatu Generalnego RP z Vancouver 
do miasta Edmonton w prowincji Alberta. Według znacznej grupy Polonii ka-
nadyjskiej pozostawienie Konsulatu Generalnego RP w Vancouver ma uza-
sadnienie nie tylko z powodu łatwiejszego dotarcia do siedziby konsulatu, 
ale ze względów czysto ekonomicznych. Prowincje Kanady: Ontario, Quebec 
i Kolumbia Brytyjska, stanowią główne ośrodki wydobycia i przetwarzania 
surowców mineralnych, natomiast miasto Vancouver stanowi swoistą bra-
mę eksportowo-importową dla tego obszaru. W nieodległej przyszłości ma 
zostać uruchomiona nawigacja morska poza kołem biegunowym, czyli nowe 
szlaki będą przebiegały w pobliżu Vancouver. Zadaniem Konsulatu General-
nego RP jest nie tylko obsługa Polonii, ale też obserwacja ważnych wydarzeń 
w obszarze swojego oddziaływania i uczestnictwo w nich.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, jakie 
względy przemawiają za zmianą lokalizacji siedziby konsulatu.

Prosimy też o informację, jaki odsetek Polonii kanadyjskiej zamieszkuje 
obszar prowincji Ontario, Quebec i Kolumbia Brytyjska, a jaki prowincję 
Alberta?

Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń 
Dorota Czudowska 
Janina Sagatowska

Odpowiedź�

Warszawa, 26 lutego 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego (pismo 

nr BPS/043-26-1025/13 z dnia 5 lutego br.) złożone podczas 26. posiedzenia Senatu 
RP, w sprawie przeniesienia siedziby Konsulatu Generalnego RP z Vancouver do Ed-
monton, uprzejmie informuję.

Decyzja o zmianie siedziby Konsulatu Generalnego RP z Vancouver do Edmonton 
jest elementem procesu, którego celem jest optymalizacja obecności dyplomatycznej 
Rzeczypospolitej Polskiej w świecie oraz chęć lepszego odzwierciedlenia priorytetów 
polskiej polityki zagranicznej (w szczególności priorytetów gospodarczych), przy jak 
najlepszym wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości, z uwzględnieniem ograni-
czeń istniejących w tym zakresie.

Edmonton jest największym skupiskiem polonijnym w zachodniej Kanadzie, odda-
lonym od obecnej siedziby Konsulatu Generalnego o ok. tysiąc kilometrów. Lokalizacja 
konsulatu w Vancouver była pierwotnie związana z portową rolą tego miasta, którego 



26. posiedzenie Senatu w dniu 30 stycznia 2013 r.50

znaczenie uległo jednak znacznemu zmniejszeniu, w związku z istotną redukcją pol-
skiego rybołówstwa dalekomorskiego. Edmonton, w przeciwieństwie do Vancouver, 
jest położone w centrum ogromnego okręgu konsularnego. Jest stolicą najbogatszej 
prowincji wchodzącej w skład okręgu (Alberty) i centrum przemysłowo-biznesowym 
sektora naftowego, gazowego oraz nowych technologii. Jest to także centrum akade-
mickie – swą siedzibę ma tu m.in. The Northern Alberta Institute of Technology (NAIT), 
największa uczelnia techniczna Kanady – a także kulturalne regionu.

Jest rzeczą zrozumiałą, iż zmiana siedziby konsulatu budzi zaniepokojenie orga-
nizacji polonijnych z Vancouver, podobnie jak zadowolenie organizacji polonijnych 
z Edmonton. Prawdą jest, że działalność placówki przyczyniła się do istotnego wzro-
stu znaczenia Polski w tym regionie Kanady oraz pozytywnie wpłynęła na rozwój pol-
sko-kanadyjskich organizacji społecznych oraz organizacji polonijnych. Jednocześnie 
jednak Edmonton jest obecnie, z punktu widzenia interesów Polski, ośrodkiem waż-
niejszym i bardziej perspektywicznym, niż Vancouver. Z tego powodu umiejscowienie 
tam Konsulatu Generalnego jest działaniem nastawionym na przyszłość i bardziej 
racjonalnym, niż utrzymywanie obecnej siedziby konsulatu.

Pragnę też zauważyć, że Vancouver jest stolicą prowincji Kolumbia Brytyjska, 
natomiast wymienione w oświadczeniu prowincje Quebec i Ontario znajdują się we 
wschodniej Kanadzie i znajdują się odpowiednio w okręgu konsularnym Konsulatu 
Generalnego RP w Montrealu (Quebec) oraz Ambasady RP w Ottawie i Konsulatu 
Generalnego RP w Toronto (Ontario). Według oficjalnych kanadyjskich statystyk, na 
polskie pochodzenie w prowincji Alberta wskazało ok. 170 tys. osób, w prowincji Ko-
lumbia Brytyjska ok. 130 tys. osób, w prowincji Quebec ok. 62,8 tys. osób, zaś w pro-
wincji Ontario ok. 457,5 tys. osób.

Jestem przekonany, że decyzja o przeniesieniu siedziby Konsulatu Generalnego 
RP z Vancouver do Edmonton przyniesie szereg korzyści zarówno dla Rzeczypospolitej 
Polskiej i jej gospodarki, jak i dla Polonii kanadyjskiej.

Z wyrazami szacunku i poważania 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Cisek
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Krzysztofa Słonia

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Do naszych biur senatorskich docierają informacje od rolników rozgory-
czonych postępowaniem komorników sądowych. Wzburzenie rolników jest 
spowodowane nieuczciwym zaniżaniem wartości zajętego mienia. Nierzadko 
wycena majątku gospodarzy nie ma żadnego związku z rzeczywistą warto-
ścią. Pragniemy też zwrócić uwagę, że liczba egzekucji komorniczych w sto-
sunku do rolników rośnie wraz ze wzrostem ich majątku. Często też kilka po-
stępowań komorniczych dotyczy jednego rolnika. Coraz więcej gospodarstw 
rolnych ma problem ze spłatą kredytów bankowych. Rolnicy biednieją, a do-
płaty z UE, które miały rosnąć – maleją. Rolnicy, aby korzystać z funduszy 
UE, zadłużają się w bankach. Komornicy oprócz maszyn zajmują najczęściej 
ziemię należącą do zadłużonych gospodarstw rolnych.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy 
jest przewidywane stworzenie zapisów prawnych wymuszających na ko-
mornikach sądowych wycenę zajmowanego majątku według rzeczywistej 
jego wartości.

Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń

Odpowiedź�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 4.03.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, Grzegorza 

Wojciechowskiego i Krzysztofa Słonia, złożone na 26. posiedzeniu Senatu w dniu 
30 stycznia 2013 r., dotyczące problematyki wyceny składników majątkowych zajmo-
wanych w ramach egzekucji prowadzonych przeciwko rolnikom – uprzejmie przedsta-
wiam, co następuje.

Do postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko rolnikowi prowadzące-
mu gospodarstwo rolne, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 298 z późn. zm.) dalej k.p.c. 
oraz pewne dodatkowe regulacje, które ustawodawca wprowadził ze względu na osobę 
dłużnika lub przedmiot jego działalności.

Zgodnie z art. 797 k.p.c. we wniosku egzekucyjnym wierzyciel winien wskazać 
świadczenie, które na być spełnione oraz sposób egzekucji. Egzekucja świadczeń 
pieniężnych może być prowadzona z różnych składników majątkowych dłużnika, 
z uwzględnieniem określonego w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, kata-
logu przedmiotów wyłączonych spod egzekucji. W stosunku do rolnika prowadzącego 
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gospodarstwo rolne, jako dłużnika, stosuje się dodatkowo wyłączenia przedmiotowe 
zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. 
w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodar-
stwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 63, poz. 300).

Jeżeli egzekucja zostanie skierowana do nieruchomości lub niewyłączonych 
spod egzekucji ruchomości dłużnika, konieczne jest określenie ich wartości, czyli 
oszacowanie.

W przypadku egzekucji z ruchomości, stosownie do art. 853 §1 k.p.c., jeżeli prze-
pis szczególny nie stanowi inaczej, komornik oznacza wartość zajętych ruchomości 
i umieszcza ją w protokole zajęcia. Obligatoryjne oszacowanie zajętych ruchomości 
przez biegłego przewidziane jest w przypadku oszacowania rzeczy o wartości histo-
rycznej i artystycznej (8662 §1 k.p.c.) oraz w przypadku wyrobów ze złota i platyny 
(8662 §2 k.p.c.). Ponadto komornik wzywa biegłego w celu oszacowania jeżeli uzna, że 
nie ma wiedzy pozwalającej na właściwe oszacowanie zajmowanych ruchomości np. 
gdy przedmioty takie nie występują w obrocie. Wówczas oszacowania dokonuje biegły 
przy samym zajęciu.

Jeżeli strony postępowania egzekucyjnego nie zgadzają się z wartością wskazaną 
przez komornika, mogą w każdym przypadku złożyć skargę do komornika, który jest 
wówczas zobligowany do wezwania biegłego celem ponownego oszacowania rucho-
mości. Taką skargę na oszacowanie komornika wnosi się do komornika przy zajęciu 
ruchomości, a gdyby to nie było możliwe – do dnia licytacji. Gdy wierzyciel lub dłużnik 
podnoszą w skardze zarzuty na oszacowanie wartości ruchomości musi być ona obli-
gatoryjnie określona przez biegłego.

W przypadku skierowania egzekucji do nieruchomości, zgodnie z art. 948 §1 k.p.c., 
oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony 
do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. Sporządzony przez 
biegłego operat szacunkowy jest elementem dokonywanej przez komornika czynno-
ści opisu i oszacowania, która może być przez każdą ze stron zaskarżona w terminie 
dwóch tygodni od daty jej ukończenia. Od postanowienia sądu wydanego w następ-
stwie rozpoznania skargi na opis i oszacowanie stronom przysługuje również zażale-
nie do sądu wyższej instancji.

Nadto, stosownie do treści art. 951 k.p.c., jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy 
sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na 
wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie.

Z przytoczonych regulacji prawnych wynika, iż w przypadku nieruchomości za-
wsze, zaś w przypadku ruchomości w określonych przepisami sytuacjach, bądź na 
skutek zaskarżenia wyceny komornika przez strony – określenia wartości skład-
ników majątkowych na potrzeby egzekucji komorniczej dokonuje biegły. Biegłym 
w sprawie egzekucyjnej może być, co do zasady, jedynie stały biegły sądowy. Z treści 
art. 813 k.p.c. wynika bowiem, iż w wypadkach wymagających zasięgnięcia opinii 
biegłego, komornik zwróci się o wydanie opinii do jednego lub kilku stałych biegłych 
sądowych. Dopiero wówczas, gdy wśród stałych biegłych sądowych nie ma biegłego 
wymaganej specjalności, komornik zwróci się do sądu o wyznaczenie biegłego i ode-
branie od niego przyrzeczenia.

Należy także podkreślić, iż wartość wskazana przez komornika czy biegłego nie 
zawsze odpowiada wartości uzyskanej ze sprzedaży określonego składnika majątku 
w trybie egzekucji. Podczas pierwszej licytacji zarówno ruchomości, jak i nieruchomo-
ści oferowane są do sprzedaży za 3/4 wartości szacunkowej (ruchomości) czy sumy 
oszacowania (nieruchomości). W drugim terminie licytacji ruchomości dłużnika moż-
na nabyć już od 1/2 ich wartości, zaś nieruchomości od 2/3 sumy oszacowania. 
Tak więc ustawodawca dopuścił możliwość zbycia składników majątkowych dłużnika 
poniżej ich wartości ustalonej przez biegłego. Jednocześnie wskazać należy, iż atrak-
cyjność przedmiotów objętych licytacją, na skutek postąpień dokonywanych przez 
potencjalnych nabywców, nierzadko prowadzi również do ich zbycia powyżej wartości 
wskazanej przez biegłego.

Dokonywanie szacunku składników majątkowych przez biegłych sądowych, czyli 
rzeczoznawców wyposażonych w specjalistyczną wiedzę, z której korzystają również 
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sądy na potrzeby opinii dokonywanych w postępowaniach rozpoznawczych oraz pod-
danie tych szacunków merytorycznej kontroli sądu w ramach przysługujących stro-
nom środków zaskarżenia, wydają się gwarantować rzetelną i profesjonalną wycenę 
w postępowaniach egzekucyjnych.

Odnosząc się zatem do pytania zawartego w oświadczeniu senatorów, stwierdzić 
należy, iż w obecnym systemie prawnym funkcjonują już przepisy nakładające na 
komorników obowiązek korzystania z pomocy biegłych sądowych przy dokonywaniu 
wyceny nieruchomości i ruchomości na potrzeby egzekucji. Nie wydaje się zasadne 
podejmowanie działań zmierzających do ich zmiany czy uzupełnienia.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza

skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej

Gmina Kudowa-Zdrój zwróciła się do mnie drogą e-mailową z prośbą 
o informację dotyczącą zgodności realizowanego przez gminę postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą PZP, ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz z wytycznymi Programu Operacyjne-
go Współpracy Transportowej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007–2013 w zakresie zachowania trwałości projektów.

Według przekazanych informacji Kudowa-Zdrój w roku 2010 była bene-
ficjentem projektu „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europej-
skim Kudowa-Zdrój – Nachod”, nr PL.3.22/1.2.00/08.00618, współfinanso-
wanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013, w ramach którego zakupiła mię-
dzy innymi dwa samochody specjalne do zwózki odpadów komunalnych. 
Po zakończeniu realizacji projektu auta zostały przekazane do ówcześnie 
funkcjonującego zakładu budżetowego, Miejskich Zakładów Użyteczności 
Publicznej, jednostki organizacyjnej gminy. Z końcem 2011 r. zakład budże-
towy został zlikwidowany, a zadania związane z gospodarowaniem odpa-
dami przejęła spółka Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w której 
udział większościowy, 70% udziałów, posiada gmina. Od początku 2012 r. 
samochody zostały bezpłatnie użyczone tej spółce, która na zlecenie gminy 
prowadzi gospodarkę odpadami na terenie Kudowy-Zdroju.

Wejście w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
nakłada na gminę obowiązek ogłoszenia postępowania przetargowego na za-
kres działań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Ma-
jątek nabyty w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE zgod-
nie z zapisami wniosku aplikacyjnego musi służyć realizacji celów projektu 
minimalnie przez okres trwałości, to jest pięć lat od zakończenia realizacji. 
Dlatego obecnie gmina rozważa możliwość nałożenia przez zamawiającego, 
poprzez odpowiedni zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
obowiązku bezpłatnego wykorzystania zakupionego sprzętu w realizacji 
zadań określonych w przetargu. W przekonaniu gminy określenie takiego 
warunku w ramach postępowania przetargowego nie będzie naruszało za-
sad konkurencyjności, ponieważ nadal każdy z oferentów będzie miał takie 
same warunki udziału w postępowaniu. Jednocześnie zagwarantowane zo-
stanie zachowanie celów projektu oraz utrzymana będzie jego trwałość.

W związku z tym uprzejmie proszę o informację, czy tak zrealizowane 
przez Kudowę-Zdrój postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bę-
dzie właściwe, zgodne z ustawą PZP, ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz z wytycznymi Programu Operacyjnego Współpra-
cy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 
w zakresie zachowania trwałości projektów.

Stanisław Jurcewicz
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Odpowiedź

Warszawa, 7 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na otrzymane przy piśmie z dnia 5 lutego 2013 r. (znak pisma 

BPS/043-26-1027/13) oświadczenie Senatora Stanisława Jurcewicza w sprawie pro-
jektu pn. Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój – 
Nachod, nr PL.3.22/1.2.00/08.00618 uprzejmie informuję, co następuje.

Po przeprowadzonej analizie sprawy informuję, że zaproponowane przez gminę 
rozwiązanie, tj. powiązanie przedmiotu postępowania z obowiązkiem wykorzystania 
pojazdów zakupionych w ramach projektu, nie budzi zastrzeżeń. W mojej ocenie jest 
ono dopuszczalne na gruncie przepisów prawa zamówień publicznych, gdyż zama-
wiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia 
spełniał jego oczekiwania funkcjonalne i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że do-
konany opis nie narusza konkurencji, ani równego traktowania wykonawców. Jed-
nocześnie rozwiązanie to pozwoli na dalsze wykorzystywanie nabytych składników 
majątku w zgodzie z celami projektu.

Niezależnie od powyższego zwracam uwagę na formy udostępnienia składników 
majątku, które nie mogą zostać zastosowane ze względu na zasadę trwałości. Zgod-
nie z Podręcznikiem Beneficjenta Dofinansowania, obowiązującym w Programie Ope-
racyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007–2013, składniki majątku nabyte przy współudziale środków z Programu stają 
się własnością partnera projektu. Jednakże przez okres 5 lat od zakończenia realizacji 
projektu nie można prawa jego własności przenieść na innego właściciela. Niedozwo-
lone jest również postawienie go w zastaw lub obciążenie innymi prawami rzeczowy-
mi, tj. użytkowaniem wieczystym, użytkowaniem, służebnością, zastawem, hipoteką, 
spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Wyjątkiem od tej zasady jest zabez-
pieczenie kredytu na współfinansowanie projektu. Przeniesienie prawa własności do 
składnika majątku lub obciążenie go roszczeniami osób trzecich może nastąpić wy-
łącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Instytucji Zarządzającej.

Z uwagi na fakt, że składniki majątku powinny służyć realizacji celów projektu 
istotnym jest również, aby umowa, na podstawie której gmina będzie udostępniała 
pojazdy, zawierała zastrzeżenie, iż wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie je 
wykorzystywał wyłącznie zgodnie z celami i na obszarze realizacji projektu.

Z poważaniem 
 
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Panie Ministrze!
W związku z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 2 stycz-

nia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz nowym 
wykazem specjalizacji lekarskich, wobec dużych zastrzeżeń ze strony środo-
wisk lekarskich, które to zastrzeżenia dotyczą braku wystarczającej konsul-
tacji, proszę odpowiedzieć na następujące pytania.

Czy liczba specjalizacji lekarskich w Polsce odpowiada podobnej liczbie 
w krajach UE?

Jakie jest uzasadnienie tworzenia nowych specjalizacji lekarskich, jak 
na przykład „intensywna terapia”?

Czy Minister Zdrowia przewiduje w konsekwencji podział obecnej spe-
cjalizacji „anestezjologia i intensywna terapia” na dwie oddzielne: „inten-
sywna terapia” oraz „anestezjologia”?

Jak były przeprowadzane konsultacje, szczególnie ze środowiskiem le-
karskim?

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski

Odpowiedź�

Warszawa, 2013.02.28

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 26. posiedzeniu Senatu w dniu 30 stycznia 2013 r., przysłane przy piśmie BPS/043- 
-26-1028/13, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W ostatnim okresie prowadzone były w Ministerstwie Zdrowia prace nad wprowa-
dzeniem zasadniczych zmian w systemie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, mające 
na celu między innymi zwiększenie dostępu do specjalizacji lekarskich oraz znaczne 
ułatwienie ich uzyskiwania. Wprowadzenie powyższych zmian zostało zrealizowane 
nowelizacją ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658) oraz wydaniem odpowiednich przepisów 
wykonawczych, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w spra-
wie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26). Projekty wy-
żej wymienionych aktów prawnych, w tym również przedmiotowego rozporządzenia, 
były poddawane konsultacjom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Ponadto szczegółowe przepisy proponowane w procedowanych projektach były kon-
sultowane i uzgadniane z przedstawicielami zainteresowanych środowisk, konsultan-
tami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi w poszczególnych dziedzinach medy-
cyny, członkami zarządów towarzystw naukowych, Centrum Medycznym Kształcenia 
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Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, wojewodami, jak również przed-
stawicielami odpowiednich wydziałów urzędów wojewódzkich.

Pragnę uprzejmie poinformować Pana Senatora, że wprowadzany obecnie nowy 
system specjalizacji lekarskich umożliwi dostosowanie minimalnych okresów szkole-
nia w danej specjalizacji do obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, co w przy-
padku niektórych dziedzin pozwoli na skrócenie minimalnego okresu szkolenia spe-
cjalizacyjnego lekarzy i uzyskiwanie tytułu specjalisty w krótszym niż dotychczas cza-
sie. Dotyczy to zwłaszcza specjalizacji tzw. szczegółowych (dotychczas było 28 takich 
specjalności), których uzyskanie będzie możliwe w czasie krótszym o 2–3 lata niż było 
to możliwe dotychczas, bez konieczności wcześniejszego ukończenia pełnego cyklu 
szkolenia w specjalizacji podstawowej (najczęściej odbywanego w zakresie chorób we-
wnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej).

Odnosząc się do kwestii powołania specjalizacji w dziedzinie intensywnej terapii 
pragnę uprzejmie poinformować Pana Senatora, że z wnioskiem o ustanowienie tej 
specjalizacji wystąpiło Towarzystwo Internistów Polskich, przedstawiając jednocześnie 
propozycję katalogu specjalizacji, których posiadanie może uprawniać do przystąpie-
nia do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie intensywnej terapii. Postulat utwo-
rzenia przedmiotowej specjalizacji został uzasadniony potrzebą integracji intensyw-
nej terapii z innymi dziedzinami medycyny w celu poprawy jakości leczenia najciężej 
chorych pacjentów. Zwiększenie inwazyjności medycyny, starzenie się społeczeństwa 
oraz szerzenie się zakażeń spowodowanych opornymi na leczenie drobnoustrojami 
są przyczyną szybkiego wzrostu zapotrzebowania na stanowiska intensywnej terapii. 
Jednocześnie obserwuje się szybki postęp wiedzy z zakresu intensywnej terapii, która 
zyskała status odrębnej specjalizacji w wielu krajach. Tendencję tę potwierdza między 
innymi ustanowienie w Niemczech dwuletniej specjalizacji z intensywnej terapii, do-
stępnej dla szerokiego grona specjalistów innych dziedzin medycyny.

W odniesieniu do kwestii możliwości podziału specjalizacji w dziedzinie anestezjo-
logii i intensywnej terapii uprzejmie informuję Pana Senatora, że nie jest planowane 
rozdzielenie dotychczas funkcjonującej specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i in-
tensywnej terapii na dwie odrębne dziedziny. Skierowany do Ministra Zdrowia Apel 
Towarzystwa Internistów Polskich z dnia 15 października 2012 r. dotyczył utworze-
nia specjalizacji w dziedzinie intensywnej terapii niezależnej od anestezjologii i in-
tensywnej terapii. Należy zaznaczyć, że inicjatywa Towarzystwa Internistów Polskich 
uzyskała poparcie konsultantów krajowych w następujących dziedzinach: chirurgia 
dziecięca, choroby płuc, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, neonatologia, neuro-
chirurgia, neurologia, pediatria oraz toksykologia kliniczna.

Pragnę zapewnić Pana Senatora, że nowe specjalizacje uwzględnione w ww. rozpo-
rządzeniu, w tym specjalizacja w dziedzinie intensywnej terapii, zostały wprowadzone 
po wnikliwym rozpatrzeniu wniosków o ich utworzenie.

Odnosząc się do przedstawionego przez Pana Senatora pytania dotyczącego liczby 
specjalizacji lekarskich funkcjonujących w Polsce w porównaniu z innymi krajami 
Unii Europejskiej uprzejmie informuję, że liczby specjalizacji dostępnych w poszcze-
gólnych krajach Unii Europejskiej znacznie różnią się między sobą. Analizując doku-
ment sporządzony przez General Medical Council1 można stwierdzić, że liczba specja-
lizacji podstawowych w państwach Unii Europejskiej waha się od ponad 30 – w Ho-
landii, do ponad 60 – w Wielkiej Brytanii (w Polsce 40). Największa liczba specjalizacji 
szczegółowych występuje w Rumunii – ponad 70, natomiast najmniejsza w Niemczech 
– ok. 10 (w Polsce 28). W wielu krajach, tj. Holandii, Estonii, Danii, Hiszpanii, Finlan-
dii, Irlandii i we Włoszech kształcenie specjalizacyjne odbywa się wyłącznie w ramach 
specjalizacji podstawowych. Największa, łączna liczba specjalizacji (szczegółowych 
i podstawowych) jest w Rumunii – ponad 130.

Obecnie, zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 
2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, liczba specjalizacji lekar-
skich w Polsce zwiększyła się z 68 do 77.

1 http://www.gmcuk.org/Specialties_subspecialties-and_progression_trough_training_the_
international_perspective.pdf_45500662.pdf
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W załączeniu przekazuję 3 wykresy stanowiące zestawienie specjalizacji w krajach 
UE oraz niektórych innych krajach (opracowanie General Medical Council z sierpnia 
2011 r.), przedstawiające następujące dane:

– załącznik nr 1 – liczba specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny,
– załącznik nr 2 – liczba specjalizacji w szczegółowych dziedzinach medycyny,
– załącznik nr 3 – relacja pomiędzy specjalizacjami w podstawowych oraz szczegó-

łowych dziedzinach medycyny.
Podsumowując, pragnę wyrazić przekonanie, że szczegółowe regulacje zawarte 

w przedmiotowym rozporządzeniu przyczynią się do szybszego zaspokojenia potrzeb 
w zakresie wysoko wykwalifikowanych lekarzy specjalistów, a tym samym do podnie-
sienia poziomu opieki zdrowotnej nad obywatelami naszego kraju.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Krzysztof Chlebus
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leś- 
nych, definiując pojęcie „wyłączenie gruntów z produkcji”, przyjmują jako 
zasadę ogólną, że jest to moment „rozpoczęcia innego niż rolnicze lub leś-
ne użytkowania gruntów”. Z przedstawionego stanu prawnego wynika, że 
ustawa odnosi się w tym miejscu do pewnego zdarzenia faktycznego po-
legającego na zmianie sposobu użytkowania gruntu. Cytowany zapis jest 
jasny tylko z pozoru, bowiem przepisy prawa nie wskazują dostatecznie 
precyzyjnie, które zdarzenie powinno być w istocie rozumiane jako rozpo-
częcie takiego użytkowania, na przykład czy uznać, że wyłączenie gruntów 
następuje faktycznie już z chwilą wejścia inwestora na grunt, czy też dopiero 
w momencie zakończenia budowy, a więc nawet po kilku latach od rozpo-
częcia inwestycji.

Brak dostatecznie precyzyjnych procedur sprawia, że w praktyce orga-
ny samorządu powiatowego odpowiedzialne za ten proces mają problemy 
z jednolitym określeniem, jakiego typu zdarzenie powinno być rozumiane 
jako moment wyłączenia gruntów z produkcji. Co więcej, jak wykazała kon-
trola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, problemy dotyczą tak-
że procedur pozyskania przez starostwo informacji o zdarzeniu ustalającym 
moment wyłączenia. Pewne zamieszanie wprowadza tutaj art. 22 ust. 2 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie 
z którym obowiązek zgłaszania właściwemu staroście wszelkich zmian do 
ewidencji gruntów i budynków spoczywa na właścicielu. Kierując się tym 
zapisem, starostowie często nie podejmują z własnej inicjatywy zabiegów 
mających na celu pozyskanie stosownych informacji (tłumaczą to brakiem 
instrumentów prawnych), a ujawnienie w ewidencji zmian dotyczących użyt-
kowania następuje wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez 
właściciela. W konsekwencji zdarza się – cytuję za Najwyższą Izbą Kontroli 
– że „od ostatecznej decyzji zezwalającej na wyłączenie do wprowadzenia 
zmiany w ewidencji gruntów i budynków upływa okres od 1 miesiąca do 
19 lat”. Oczywiście opóźnienia w aktualizacji zapisów ewidencyjnych doty-
czących sposobu użytkowania gruntów przekładają się bezpośrednio na za-
niżanie wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
podatków lokalnych (podatek od nieruchomości).

Wprawdzie sposób prowadzenia spraw przez niektóre starostwa może 
służyć jako swego rodzaju przykład dobrych praktyk minimalizujących skut-
ki nieprecyzyjnych zapisów ustawowych, niemniej jednak w skali kraju są 
to przypadki rzadkie. Wydaje się zatem, że konieczne jest przyjęcie zmian 
w przepisach prawa, które pozwoliłyby na ujednolicenie i poprawę skutecz-
ności działań starostów w omawianym zakresie, o co proszę Pana Ministra.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala



26. posiedzenie Senatu w dniu 30 stycznia 2013 r. 63

Odpowiedź

Warszawa, 21 lutego 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Marszałek!
W związku z pismem Pani Marszałek z dnia 5 lutego 2013 roku, znak: BPS/043-

-26-1029/13, przy którym zostało nadesłane oświadczenie złożone przez Senatora 
Pana Ryszarda Knosalę, podczas 26. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 
roku, w sprawie dotyczącej wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, przed-
stawiam następujące wyjaśnienia.

Przez wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – zgodnie z art. 4 pkt 11 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jedn. tekst 
Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) – należy rozumieć rozpoczęcie innego 
niż rolnicze wykorzystania gruntów. Oznacza to, że wyłączenie gruntów z produkcji 
jest czynnością faktyczną polegającą na rozpoczęciu innego użytkowania i następuje 
z chwilą rozpoczęcia inwestycji.

Żeby przybliżyć proces zainwestowania gruntów warto w tym miejscu powołać się 
na przepisy art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (jedn. tekst 
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), w którym ustawodawca jednoznacznie 
stwierdza, że za rozpoczęcie budowy uważa się podjęcie prac przygotowawczych na 
budowie (art. 41 ust. 1). Jednocześnie w ust. 2 omawianego artykułu ustawodawca 
zawarł listę prac uznanych za prace przygotowawcze. W myśl tego przepisu pracami 
przygotowawczymi są:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Ponadto w ust. 3 zawarte zostało jednoznaczne stwierdzenie, że prace przygoto-

wawcze mogą być prowadzone jedynie na terenie objętym pozwoleniem na budowę 
lub zgłoszeniem. Na podstawie zaś ust. 4 inwestor, co najmniej na 7 dni przed roz-
poczęciem robót, jest obowiązany zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego 
oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem 
(jeżeli nadzór taki został ustanowiony) o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy. 
Niedopełnienie takiego obowiązku jest opatrzone sankcją karną (art. 93 pkt 4). Do za-
wiadomienia powinny być dołączone oświadczenia kierownika budowy (kierowników 
robót) i – w razie ustanowienia – inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego.

W świetle powyższych wyjaśnień za datę faktycznego wyłączenia gruntów rolnych 
z produkcji rolniczej należy uznać termin, który wskazuje inwestor w myśl art. 41 
ust. 4 ustawy prawo budowlane. Przyjmuje się, że jest to dzień rozpoczęcia budowy 
odnotowany w dzienniku budowy.

Odnosząc się jednak do normatywnego określenia momentu wyłączenia gruntu 
z produkcji rolniczej lub leśnej poprzez wskazanie katalogu zdarzeń, które przesądza-
ją o rozpoczęciu innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntu oraz sposobu ich 
dokumentowania – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziela pogląd, że obecnie 
obowiązujące przepisy w tym zakresie wymagają doprecyzowania. W związku z tym 
podjęte zostaną działania mające na celu nowelizację ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych w celu jednoznacznego wskazania zdarzenia przesądzającego o rozpo-
częciu innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów.

Odpowiadając natomiast na wskazane przez Pana Senatora problemy dotyczące 
aktualizacji zapisów ewidencyjnych i braku możliwości wprowadzania w ewidencji 
gruntów i budynków zmian wynikających z decyzji zezwalających na wyłączenie grun-
tów rolnych z produkcji, co w konsekwencji wpływa na wysokość opodatkowania ta-
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kich gruntów, Ministerstwo przedstawia następujące wyjaśnienia, które były w swoim 
czasie kierowane również do Najwyższej Izby Kontroli.

Podkreślenia wymaga przede wszystkim fakt, że powyższe zagadnienia nawiązują 
wprawdzie do tematyki wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, jednakże w rzeczy 
samej przedstawione przez Pana Senatora problemy dotyczą raczej szeroko rozumia-
nych „zaległości ewidencyjnych”. Trudno rozważać przyczyny tych zaległości, niemniej 
jednak w żaden sposób nie należy ich wiązać z przepisami ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, tylko z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – w za-
kresie ich odpowiedniego stosowania i egzekwowania.

Odnosząc się do przepisów ww. ustawy w ocenie Ministerstwa starostwa błędnie 
przywołują przepisy art. 22 ust. 2 wskazanej ustawy, zgodnie z którymi tylko właści-
ciele są zobowiązani pod groźbą sankcji wynikającej z art. 48 ust. 1 pkt 5 zgłaszać 
właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budyn-
ków w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i bu-
dynków pomija się całkowicie drugą część przepisu art. 22 ust. 2, zgodnie z którym 
obowiązek zgłaszania zmian w ewidencji gruntów nie dotyczy przypadków, jeżeli zmia-
ny danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikają z decyzji właściwych or-
ganów. Bezsprzecznym faktem jest, że zmiany danych objętych decyzją zezwalającą na 
wyłączenie gruntów rolnych z produkcji z dotychczasowego oznaczania gruntów jako 
grunty rolne na grunty zurbanizowane niezabudowane (Bp) a następnie zabudowane 
(B) wynikają właśnie z decyzji starosty zezwalającej na wyłączenie oraz jej wykonania. 
Oznacza to, że przed wydaniem decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów starosta 
powinien uzyskać od strony jedynie taką dokumentację (np. projekt zagospodarowa-
nia działki lub terenu), z której wynikałby zasięg planowanego wyłączenia gruntów 
z produkcji, dla których będą określone obowiązki związane z wyłączeniem (art. 11, 12 
i 14 ustawy). Stosowana przez niektóre starostwa taka procedura w ocenie Minister-
stwa zapewnia zarówno określenie terminu rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowa-
nie gruntów, powierzchnię gruntów podlegającą wyłączeniu, a w efekcie przesłanie do 
organu podatkowego informacji służących właściwemu opodatkowaniu gruntów.

Ponadto należy podkreślić, że wyłączeniu z produkcji (zabudowywaniu) podlegają 
zarówno grunty objęte ochroną jak również grunty rolne nieobjęte ochroną, wytworzo-
ne z gleb pochodzenia mineralnego zaliczone do klas IV, V i VI, położone na obszarach 
wiejskich oraz wszystkie grunty rolne stanowiące użytki rolne położone w granicach 
administracyjnych miast. Grunty te po ich zabudowaniu, pomimo że nie jest wydawa-
na decyzja zezwalająca na ich wyłączenie, podobnie jak grunty rolne objęte ochroną 
tracą charakter nieruchomości rolnej i powinny być oznaczane w ewidencji gruntów 
jako grunty zurbanizowane niezabudowane (Bp) a następnie zabudowane (B) i w kon-
sekwencji podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W ocenie Mini-
sterstwa wymagałyby doprecyzowania przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 prawo 
geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) 
dotyczące wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków z urzędu zarówno 
w przypadku wyłączania z produkcji gruntów rolnych objętych ochroną, jak również 
gruntów rolnych nieobjętych ochroną, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego 
zaliczone do klas IV, V i VI, położonych na obszarach wiejskich jak również wszystkich 
gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyj-
nych miast, a także gruntów rolnych wyłączanych z produkcji na podstawie innych 
ustaw (tzw. specustaw), w przypadku których nie mają zastosowania przepisy ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Odnosząc się do powyższych kwestii Ministerstwo uprzejmie informuje, że podjęte 
zostały już stosowne działania zmierzające do ich uregulowania. Problem ten został 
naświetlony i w piśmie z dnia 10 stycznia 2013 roku, znak: GZ.tr-074-1/2013 skiero-
wany do Głównego Geodety Kraju oraz przekazany do wiadomości Ministrowi Admi-
nistracji i Cyfryzacji.

W tym miejscu warto również powołać się na przygotowywany projekt rozporządze-
nia Ministra Administracji i Cyfryzacji, zmieniający rozporządzenie z dnia 29 marca 
2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454), 
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który wydawany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi będzie 
doprecyzowywał definicję „zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie 
zabudowy”. Do tych terenów zaliczane będą grunty:

– na których została rozpoczęta a nie zakończona budowa w rozumieniu art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, powodująca wyłącze-
nie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),

– które w wyniku zabudowy wyłączone zostały z produkcji rolnej lub leśnej w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jedno-
cześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę,

– które zostały wydzielone pod drogi publiczne na podstawie:
a) ostatecznych decyzji lub prawomocnych orzeczeń sądowych, o których mowa 

w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami,

b) ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. 193, poz. 1194 z późn. zm.).

Wprowadzone zmiany wskazują zdarzenia, przesądzające o wyłączeniu gruntów 
z produkcji, a tym samym ułatwią wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i bu-
dynków.

Reasumując, należy jednak zauważyć, że poruszany przez Pana Senatora problem 
z zakresu ewidencji gruntów dotyczy przede wszystkim jej systematycznej aktualizacji, 
którą zgodnie z przytoczonymi przepisami to starosta, jako organ właściwy w sprawie 
ewidencji gruntów ma obowiązek prowadzić z urzędu na podstawie zgromadzonych 
w starostwie dokumentów.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego

Procedura postępowania mandatowego uregulowana została w rozdzia-
le 17 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 97 
§2 i 3 wskazanej ustawy sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia 
mandatu karnego. Funkcjonariusz nakładający grzywnę ma obowiązek po-
informować sprawcę o prawie do odmowy przyjęcia mandatu oraz o skut-
kach prawnych takiej odmowy.

Kolejny obowiązek informacyjny wynika z art. 98 §3 ustawy. Stano-
wi on, że mandat kredytowany powinien zawierać pouczenie o obowiązku 
uiszczenia grzywny w terminie siedmiu dni od daty przyjęcia mandatu oraz 
o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Dodać wypada, że sam wzór 
mandatu kredytowanego sporządzony jest w taki sposób, że osoba ukara-
na, potwierdzając przyjęcie i odbiór mandatu, potwierdza jednocześnie, iż 
została pouczona o prawie do odmowy przyjęcia mandatu. Na druku manda-
tu karnego umieszczono także pouczenie o terminie na uiszczenie grzywny 
oraz o skutkach niedochowania tego terminu, jak również o skutkach odmo-
wy przyjęcia mandatu karnego.

Opisane ustawowe obowiązki informacyjne tylko w części wyczerpu-
ją procedurę dotyczącą postępowania mandatowego. Warto w tym miej-
scu zwrócić uwagę na art. 101 §1 ustawy, zgodnie z którym „prawomocny 
mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebę-
dący czynem zabronionym jako wykroczenie”. Przepis ten stanowi nadto, 
że „uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 
siedmiu dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu”. Istotna 
jest w tym przypadku przesłanka, zgodnie z którą wskazane postępowanie 
zainicjowane może być nie tylko z urzędu, ale także na wniosek ukaranego. 
Co więcej, wniosek taki może być dopuszczony pod warunkiem dochowania 
dosyć krótkiego terminu na jego złożenie (termin zawity).

Trudno zrozumieć brak konsekwencji, jeśli chodzi o realizację obowiąz-
ków informacyjnych względem ukaranego mandatem kredytowanym. Prze-
pisy prawa, określając wiele okoliczności, o których ukarany musi zostać 
poinformowany, jednocześnie nie przewidują obowiązku poinformowania 
ukaranego o prawie złożenia wniosku w przedmiocie uchylenia mandatu kar-
nego. Pouczenia takiego nie przewiduje również druk mandatu kredytowane-
go. Może zatem zdarzyć się tak, że osoba, która została niesłusznie ukarana 
mandatem karnym („za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykrocze-
nie”) nie poweźmie na czas informacji o prawie złożenia wniosku o uchylenie 
mandatu, przez co zamknie sobie drogę dochodzenia swoich praw.

W tej sytuacji zasadne wydaje się przyjęcie takich rozwiązań, które 
w sposób kompleksowy regulowałyby kwestie obowiązku informacyjnego. 
W szczególności – jeśli przyjąć, że obowiązek taki powinien zostać utrzyma-
ny – warto byłoby, aby obejmował on informację o wszelkich uprawnieniach, 
które przysługują lub potencjalnie mogą przysługiwać osobie ukaranej man-
datem karnym. Biorąc to pod uwagę, proszę o podjęcie stosownej inicjatywy 
legislacyjnej.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Odpowiedź

Warszawa, 6 marca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 5 lutego 2013 roku (sygn. BPS/043-26-1030/13), 

dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalę pod-
czas 26. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 roku w sprawie podjęcia 
inicjatywy legislacyjnej w zakresie obowiązku informacyjnego względem ukaranego 
mandatem kredytowym, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Stosownie do art. 101 §1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 
(K.p.s.w.), prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono na 
czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wnio-
sek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się man-
datu lub z urzędu. Należy stwierdzić przy tym, że w obecnym stanie prawnym brak 
jest przepisu wykonawczego, który wskazywałby, w jaki sposób obywatel powinien 
być informowany o prawie do złożenia wniosku o uchylenie mandatu karnego, przy-
sługującym na mocy ww. przepisu prawa.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że zgodnie z procedowanym obecnie w Sejmie RP 
projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Ko-
deks karny i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 870), mandat karny będzie 
podlegał uchyleniu nie tylko, jeżeli został nałożony za czyn niebędący wykroczeniem, 
ale również wówczas, gdy został nałożony na osobę niebędącą sprawcą wykroczenia, 
a także na osobę nieponoszącą odpowiedzialności za wykroczenie. Na skutek przy-
gotowanej nowelizacji wzrośnie zatem zakres kontroli sądowej nad postępowaniem 
mandatowym, a w konsekwencji instytucja uchylenia mandatu karnego będzie znacz-
nie częściej wykorzystywana.

Mając powyższe na uwadze chciałbym poinformować, że po wejściu w życie usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektó-
rych innych ustaw, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przystąpi do prac nad zmianą 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakła-
dania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 201 z późn. zm.), mają-
cych na celu uzupełnienie pouczenia znajdującego się na stronie 2, odcinka C formu-
larza mandatu karnego, stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, o informację 
dotyczącą uprawnienia do złożenia wniosku, wynikającego z art. 101 §1 K.p.s.w.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Roman Dmowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

W przypadku orzeczenia rozwodu między małżonkami posiadającymi 
dzieci sąd obligatoryjnie ustala w wyroku sposób wykonywania prawa do 
kontaktów z dzieckiem. Przedmiotowy wyrok zapada w sądzie okręgowym. 
Wyrok ten łączy zarówno rozstrzygnięcie o rozwodzie, jak i o kontaktach 
z dzieckiem. W praktyce strony często – z upływem czasu – pragną modyfi-
kacji ustalonych warunków kontaktów, ich doprecyzowania albo całkowitej 
zmiany, co związane jest najczęściej ze zmianą sytuacji życiowej któregoś 
z rodziców. Wówczas stosowny wniosek dotyczący kontaktów z dzieckiem, 
zgodnie z podziałem kompetencji, trafia do sądu rejonowego. Dochodzi do 
wywołującej poważne wątpliwości sytuacji, kiedy to sąd rejonowy, jako sąd 
niższej instancji, rozpatruje sprawę, w której zapadło orzeczenie sądu okrę-
gowego.

Nasuwa się więc pytanie, czy sędzia sądu rejonowego, mając przed sobą 
wyrok sądu wyższej instancji, nie działa pod presją. Należy zaznaczyć, że 
wydane przez sąd rejonowy orzeczenie może być następnie weryfikowane 
właśnie przez sąd okręgowy.

Wydaje się więc zasadne, aby badanie, czy i jak zmieniły się okoliczno-
ści wpływające na przedmiotowe rozstrzygnięcie, prowadzone było od po-
czątku do końca przez sąd okręgowy.

Proszę Pana Ministra o rozważenie celowości przyjęcia odpowiednich 
zmian.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź�

Warszawa, 8 marca 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie z dnia 30 stycznia 2013 r. pana senatora Ryszarda 

Knosali, przekazane przy piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
5 lutego 2013 r., BPS/043-26-1031/13 w sprawie właściwości sądu rejonowego do 
rozstrzygania wniosków o zmianę kontaktów z dzieckiem, ustalonych w wyroku sądu 
okręgowego orzekającym rozwód małżeństwa rodziców dziecka, uprzejmie przedsta-
wiam, co następuje.

W świetle postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedli-
wości sprawują niezależne sądy przez niezawisłych sędziów. Podkreślić należy, że 
standardy konstytucyjne są jednakowe dla wszystkich sądów, niezależnie od pozycji 
w strukturze organizacyjnej sądownictwa w Polsce. W tym stanie rzeczy, nie ma są-
dów „lepszych” i „gorszych”.

W sprawach o zmianę kontaktów między rodzicami a dziećmi, ustalonych uprzed-
nio w wyroku sądu okręgowego orzekającym rozwód małżeństwa rodziców dzieci, sąd 
rejonowy nie działa jako sąd niższej instancji w stosunku do sądu rozstrzygającego 
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sprawę o rozwód. W tym wypadku nie mamy więc do czynienia z tzw. „instancyjno-
ścią” postępowania sądowego, będącą zresztą również jedną z zasad konstytucyjnych. 
Rozpoznawanie sprawy w toku instancji występuje jedynie w tej samej sprawie, za-
inicjowanej pozwem lub wnioskiem, i tylko w tej właśnie sprawie orzeczenie sądu 
rejonowego może podlegać kontroli sądu nad nim nadrzędnego – sądu okręgowego. 
W przypadku zainicjowania sprawy przed sądem rejonowym o zmianę kontaktów 
z dzieckiem, ustalonych wcześniej w wyroku rozwodowym, nie mamy do czynienia 
z kontynuacją procesu toczącego się uprzednio w sądzie wyższej instancji, a z nowym, 
samodzielnym i odrębnym od poprzedniego postępowaniem sądowym. Od wyroku za-
padłego w tym postępowaniu służy stronom – tak jak w każdej sprawie – odwołanie 
do sądu II instancji (sądu okręgowego). Należy jednak podkreślić, że rozpoznającym 
sprawę w postępowaniu odwoławczym nie jest ten sam sąd, który rozstrzygał uprzed-
nio sprawę o rozwód. Inny jest bowiem skład sądu i inna też jest jego rola procesowa. 
W sprawie o rozwód sąd okręgowy orzekał jako sąd I instancji, w składzie jednego 
sędziego i dwóch ławników. Natomiast apelację od orzeczenia sądu rejonowego roz-
strzygającego o kontaktach rodziców z dzieckiem rozpoznaje sąd okręgowy jako sąd 
II instancji, w składzie trzech sędziów zawodowych.

Należy też zauważyć, iż jedną z podstawowych reguł postępowania cywilnego jest 
to, że sąd wydaje wyrok biorąc pod uwagę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia 
rozprawy (art. 316 §1 Kodeksu postępowania cywilnego). Jeśli zatem w danej sprawie 
rodzinnej (nie tylko zresztą odnoszącej się do kontaktów między rodzicami a dziećmi, 
ale też do władzy rodzicielskiej czy alimentów) sąd rejonowy orzeka co do przedmiotu 
sporu, to nie oznacza to w żaden sposób korekty czy innego rodzaju odniesienia się do 
wcześniejszego orzeczenia – tamto bowiem zapadło w innych okolicznościach faktycz-
nych, istniejących wówczas w dacie wyrokowania – ale stanowi ponowne rozstrzygnię-
cie, wydane wprawdzie co do tej samej materii (np. uregulowania kontaktów między 
rodzicami a dziećmi czy wysokości alimentów), ale jednak w innym, aktualnym stanie 
faktycznym.

Niezależnie od powyższego, należy stwierdzić, że w ujęciu systemowym sądow-
nictwo opiekuńcze należy do właściwości sądu rejonowego. To jest zasada, od której 
przewiduje się wyjątek w sprawie o rozwód (separację), kiedy to – czasowo na okres 
procesu rozwodowego – funkcje sądu opiekuńczego przejmuje sąd okręgowy. Czasowe 
wyłączenie właściwości sądu rejonowego w sprawach, o których tu mowa, nie wynika 
jednak z założenia ustawodawcy, że sąd okręgowy jest sądem bardziej właściwym do 
rozstrzygania w tych sprawach, ale z zakresu obligatoryjnej kognicji sądu orzekają-
cego o rozwodzie, która obejmuje m.in. sprawy opiekuńcze o kontakty z dzieckiem, 
o władzę rodzicielską, a także o alimenty. Jest to wyraz słusznego założenia, że dwa 
różne sądy (niezależnie od zajmowanej pozycji w strukturze sądownictwa) nie powinny 
w tym samym czasie prowadzić dwóch równoległych postępowań co do tego samego 
przedmiotu, a tym bardziej o nim orzekać. Powyższa reguła została najpełniej wyra-
żona na gruncie normatywnym w treści art. 445 i art. 4451 Kodeksu postępowania 
cywilnego. Z chwilą prawomocnego zakończenia procesu o rozwód funkcje opiekuń-
cze, w sensie dosłownym, powracają do sądu rejonowego, systemowo powołanego do 
orzekania w sprawach opiekuńczych.

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy pra-
wa, a także wypracowane w praktyce sądowej standardy postępowania nie uza-
sadniają wątpliwości zgłoszonych przez Pana Senatora co do niezależności sądów 
i niezawisłości sędziów rejonowych orzekających w sprawach o zmianę kontaktów 
rodziców z dzieckiem, ustalonych wcześniej w wyroku rozwodowym wydanym przez 
sąd okręgowy.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Stanisław Chmielewski 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Zakupy drogą elektroniczną traktowane przez prawo jako zawarcie umo-
wy na odległość reguluje ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny. Zdarzają się przypadki, że zakupiony na odległość 
towar nie spełnia oczekiwań konsumenta (na przykład jego wygląd nie od-
powiada załączonym do oferty zdjęciom lub towar jest po prostu wadliwy). 
W związku z tym ustawodawca słusznie przewidział możliwość odstąpienia 
od umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni. Konsument nie 
ponosi wówczas żadnych zobowiązań ani kar. Ustawodawca pominął jed-
nak konieczność poniesienia przez konsumenta kosztów przesyłki odsyła-
nego towaru. W przypadku wadliwego towaru negatywne emocje nasilają 
się, a konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów przesyłki z punktu wi-
dzenia konsumenta wydaje się rozwiązaniem niesprawiedliwym. Na uwagę 
zasługuje fakt, że w dzisiejszych czasach drogą internetową można zamó-
wić dosłownie wszystko i to w każdej ilości. Towary te ze względu na swo-
ją wielkość lub wagę często wymagają spełnienia szczególnych warunków 
transportu, co związane jest z wysokimi opłatami.

Słuszne wydaje się więc stanowisko, zgodnie z którym konsument po-
winien uzyskać zwrot całości poniesionych kosztów przesyłki w przypadku 
oczywistego naruszenia jego praw, to znaczy wtedy, gdy otrzymany towar 
jest wadliwy lub niezgodny z umową. Proszę więc Pana Ministra o podjęcie 
inicjatywy legislacyjnej mającej na celu rozwiązanie omawianego problemu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 13 marca 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek!
W związku z oświadczeniem senatora Ryszarda Knosali złożonym podczas 26. po-

siedzenia senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 r. dotyczącym praw konsumenta w umo-
wach zawieranych na odległość wyjaśniam co następuje.

I. Odstąpienie od umowy w okresie „do namysłu” (cooting off period)

W obecnym stanie prawnym zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. 
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę przez 
produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1225) konsument, który 
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odstąpił od umowy zawartej na odległość na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy jest 
zwolniony z wszelkich zobowiązań. Umowę uważa się za niezawartą, a konsekwencją 
tego jest obowiązek zwrotu w stanie niezmienionym wzajemnych świadczeń przez 
obie strony.

Powyższy przepis stanowi transpozycję dyrektywy art. 6 ust. 1 dyrektywy 97/7/EWG 
dotyczącą ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość. Prze-
pis ten przewiduje możliwość wprowadzenia przez ustawodawcę krajowego przepi-
sów, które w przypadku odstąpienia od umowy zobowiążą konsumenta do poniesienia 
kosztów przesyłki zwracanego towaru. Zgodnie z tym przepisem jedyną opłatą, jaką 
może być obciążony konsument są bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zauważyć 
jednocześnie należy, iż dyrektywa 97/7/EWG ustanawia harmonizację minimalną. 
Wyznaczonym przez dyrektywę minimum ochrony w tym zakresie jest ograniczenie 
ewentualnych obciążeń konsumenta do bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, gdy 
skorzysta on z odstąpienia od umowy w tzw. czasie do namysłu. Oznacza to, że pań-
stwa członkowskie mogą przyjąć wyższy poziom ochrony konsumenta tj. nie obciążać 
konsumenta żadnymi kosztami związanymi ze zwrotem towaru.

Państwa członkowskie przyjęły różne rozwiązania w tym zakresie. Niektóre z nich 
przewidziały w prawie krajowym obwiązek ponoszenia przez konsumenta bezpośred-
nich kosztów zwrotu towaru.

Polski ustawodawca kwestię uregulowania bezpośrednich kosztów zwrotu towaru 
pozostawił stronom umowy. W świetle obowiązujących w Polsce przepisów regulu-
jących umowy zawierane z konsumentami na odległość konsument będzie więc zo-
bowiązany do ponoszenia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów przesyłki) 
tylko wówczas, gdy tak stanowi umowa, tj. gdy tak umówi się z przedsiębiorcą.

Należy jednak zauważyć, iż ta sytuacja ulegnie zmianie z chwilą transpozycji nowej 
dyrektywy 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumen-
tów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Dyrektywa 2011/83/UE kwestię bezpośrednich kosztów zwrotu towaru przesą-
dziła jednoznacznie. Zgodnie z art. 14 ust. 1 tej dyrektywy zasadą jest, że w przypadku 
odstąpienia od umowy konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, 
chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta, że 
musi on je ponieść.

Art. 14 ust. 4 określa przypadki, w których konsument nie będzie zobowiązany 
do ponoszenia takich kosztów. Dotyczy to sytuacji, gdy np. konsument nie udzielił 
uprzednio swojej wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upły-
wem 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy.

Niniejsza dyrektywa ustanawia harmonizację zupełną, co oznacza, że państwa 
członkowskie nie mogą przyjąć odmiennych rozwiązań w prawie krajowym.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że proponowana w oświadczeniu senatora 
Ryszarda Knosali inicjatywa byłaby sprzeczna z nowo przyjętą dyrektywą 2011/83/UE, 
którą Polska zobowiązana jest transponować do grudnia 2013 r.

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają już prace nad projektem założeń ustawy 
o prawach konsumentów i o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz innych ustaw, 
która wdroży dyrektywę 2011/83/UE do polskiego porządku prawnego.

Dla porządku zauważyć należy, iż omówiona wyżej instytucja odstąpienia od 
umowy w okresie do namysłu ma służyć konsumentowi, który z uwagi na sposób 
zawarcia umowy (np. przez internet) nie miał możliwości obejrzenia nabytego to-
waru bezpośrednio. Wówczas zarówno dyrektywa, jak przepisy krajowe, dają kon-
sumentowi określony czas na zastanowienie się czy dany towar rzeczywiście mu 
odpowiada. Jeżeli konsument dojdzie do przekonania, że podjął decyzję pochopnie 
może odstąpić od umowy bez podawania żadnej przyczyny w terminie określonym 
w ustawie.

Zupełnie innym przypadkiem jest sytuacja, w której konsument decyduje się na 
odstąpienie od umowy z powodu niezgodności towaru z umową (np. z powodu wady 
czy braku właściwości towaru, o których zapewniał sprzedawca).
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II. Odstąpienie od umowy z tytułu niezgodności z umową

Od odstąpienia od umowy na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektó-
rych praw konsumentów należy odróżnić reżim odpowiedzialności sprzedawcy wobec 
konsumenta za niezgodność towaru z umową. Niniejsze zagadnienie regulowane jest 
ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), która sta-
nowi transpozycję dyrektywy 99/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży 
towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. Przepisy powyższej ustawy 
są regulacją szczególną w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego o sprzedaży 
(art. 5351 kc).

Najdalej idącym uprawnieniem konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umo-
wą jest odstąpienie od tej umowy na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej. Na skutek złożonego przez konsumenta oświad-
czenia o odstąpieniu umowa upada. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych 
świadczeń: po stronie sprzedawcy powstaje roszczenie o zwrot rzeczy a konsument 
jest uprawniony do otrzymania zwrotu ceny.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie reguluje kwestii 
kosztów wydania i odebrania rzeczy. W tym zakresie do sprzedaży konsumenckiej 
zastosowanie znajdą przepisy ogólne Kodeksu cywilnego o zobowiązaniach i przepisy 
ogólne o sprzedaży.

Istotne dla oceny kogo obciążają koszty przesyłki towaru jest miejsce spełnienia 
świadczenia. Miejsce spełnienia świadczenia może zostać określone w umowie (zwykle 
w umowach zawieranych przez internet miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce 
zamieszkania konsumenta), może też wynikać z właściwości zobowiązania. W innych 
przypadkach zastosowanie ma art. 454 kc, zgodnie z którym dług niepieniężny ma 
charakter długu odbiorczego: dłużnik – konsument będzie zobowiązany do zwrotu 
towaru w miejscu swego zamieszkania.

Z powyższego wynika, że co do zasady konsument nie jest zobowiązany do odesła-
nia niezgodnego z umową towaru i ponoszenia związanych z tym kosztów. Sprzedaw-
ca powinien odebrać towar w miejscu zamieszkania konsumenta, jeżeli jest ono miej-
scem spełnienia świadczenia. Należy jednak mieć na uwadze, iż strony mogą umówić 
się inaczej.

Należy przy tym wskazać, iż wspomniane wyżej założenia do ustawy o prawach 
konsumentów i o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz innych ustaw oprócz trans-
pozycji dyrektywy 2011/83/UE przewidują również uporządkowanie i zintegrowanie 
przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, w szczególno-
ści przepisów stanowiących transpozycję dyrektywy 99/44/WE w sprawie niektórych 
aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, wdro-
żonej do polskiego porządku prawnego ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej. Przepisy transponujące dyrektywę o sprzedaży konsumenckiej zosta-
ną włączone do Kodeksu cywilnego w drodze nowelizacji tego kodeksu i zintegrowane 
z kodeksowymi przepisami dotyczącymi rękojmi i gwarancji. Ustawa o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej zostanie uchylona.

Konsekwencją powyższej zmiany będzie stosowanie do umów sprzedaży konsu-
menckiej przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi z odpowiednimi zmia-
nami uwzględniającymi specyfikę umów zawieranych z konsumentami. Przykładem 
takiego przepisu jest art. 567 §1 i 2 kc. Zgodnie z art. 567 §1 kc w przypadku, gdy 
rzecz wadliwa została nadesłana z innej miejscowości kupujący odstępując od umowy 
nie może odesłać rzeczy bez uprzedniego porozumienia się ze sprzedawcą. Do czasu 
odbioru rzeczy przez sprzedawcę kupujący jest zobowiązany właściwie przechować 
towar tak aby nie uległ pogorszeniu. Jeżeli jednak będzie się to wiązało ze znacznymi 
kosztami lub będzie nadmiernie utrudnione albo sprzedawca będzie zwlekał z dyspo-
zycją co do towaru kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprze-
dawcy (art. 567 §2 kc).

Z powyższego wynika, że projektowana zmiana poprzez wprowadzenie i zintegro-
wanie przepisów o sprzedaży konsumenckiej z obowiązującymi obecnie przepisami 
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Kodeksu cywilnego dotyczącymi odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwy towar 
zmierza do wprowadzenia rozwiązań zgodnych z postulatami podnoszonymi w wystą-
pieniu senatora Ryszarda Knosali.

Przyjęcie projektu założeń ustawy o prawach konsumentów przez Radę Ministrów 
zostało zaplanowane na koniec kwietnia 2013 r.

Z wyrazami poważania 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Stosowana w Polsce procedura zgłoszenia wyrobu medycznego ma swo-
ją podstawę w przepisach ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach me-
dycznych. Jak wynika z art. 59 wspomnianej ustawy, w zgłoszeniu wyrobu 
medycznego należy zawrzeć wiele szczegółowych informacji o tym wyrobie, 
w tym między innymi „krótki opis wyrobu i jego przewidzianego zastosowa-
nia, w języku polskim i języku angielskim”.

Warto w tym miejscu przywołać przepisy unijne regulujące funkcjono-
wanie europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych (Eudamed), z któ-
rą powiązany jest także polski system rejestracji tych wyrobów. A są to: 
dyrektywa Rady (93/42/EWG) dotycząca wyrobów medycznych oraz wy-
dana w związku z nią decyzja Komisji (2010/227/UE). Decyzja ustanawia 
szczegółowe standardy przekazywania danych do bazy Eudamed i tym 
samym stanowi środek niezbędny do wykonania przepisów art. 14a ust. 1 
i 2 dyrektywy. Jak wynika z motywów podanych na wstępie decyzji, ma 
ona zapewnić jednolity opis wyrobów medycznych oraz ułatwić korzystanie 
z bazy danych Eudamed. W związku z tym komisja zaakcentowała zna-
czenie posługiwania się przy dokonywaniu zgłoszenia kodem numerycznym 
ułatwiającym identyfikację danego wyrobu. Ponadto Komisja zwróciła uwa-
gę na zasadność posługiwania się takim nazewnictwem wyrobów medycz-
nych, które jest uznawane w skali międzynarodowej. Jednocześnie Komisja 
zaznaczyła, że „dane mogą być wprowadzane do bazy we wszystkich języ-
kach urzędowych Wspólnoty”.

Skoro zatem prawo unijne umożliwia dokonanie zgłoszenia wyrobu me-
dycznego wyłącznie na podstawie informacji przekazanych w całości w ję-
zyku urzędowym Wspólnoty, a więc także w języku polskim, to można mieć 
wątpliwości, czy przepisy ustawy krajowej nie są w tym względzie zbyt 
restrykcyjne. Dodać wypada, że obowiązek wykonania tłumaczenia to dla 
podmiotu zgłaszającego dodatkowe obciążenie.

Biorąc to pod uwagę, proszę Pana Ministra o rozważenie potrzeby zmia-
ny cytowanego na wstępie przepisu ustawy.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź�

Warszawa, 2013.02.25

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Ryszarda Knosali – Senatora RP, w sprawie 

obowiązku dokonywania zgłoszeń wyrobów medycznych do Prezesa Urzędu Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego 
dalej „Prezesem Urzędu” a urząd „Urzędem Rejestracji”, w szczególności wymagania 
dotyczącego krótkiego opisu wyrobu i jego przeznaczenia w języku polskim i w języku 
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angielskim, przekazanym przy piśmie Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 
5 lutego 2013 r., znak: BPS-043-26-1033/13, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego 
wyjaśnienia.

Dane o wyrobach medycznych, ich wytwórcach, certyfikatach zgodności, incyden-
tach i badaniach klinicznych z wyrobami są rejestrowane centralnie, w europejskiej 
bazie danych o wyrobach medycznych Eudamed. Dostęp do tej bazy w zakresie od-
powiednim do pełnionej roli posiadają: Komisja Europejska, organy państw człon-
kowskich właściwe w zakresie wyrobów medycznych, jednostki notyfikowane w tym 
zakresie, a będą posiadały także inne podmioty gospodarcze i lecznicze (publiczny 
dostęp do bazy). Dane są przekazywane do bazy Eudamed zwykle w dwóch językach 
– narodowym i angielskim, aby zapewnić ich rzetelność, wymienność i czytelność dla 
wszystkich krajów członkowskich. Także certyfikaty zgodności wydawane przez jed-
nostki notyfikowane są sporządzane w języku angielskim lub w języku narodowym 
jednostki notyfikowanej oraz w języku angielskim. Niektóre informacje, jak np. zawar-
te w raporcie dotyczącym bezpieczeństwa wyrobu, o którym mowa w art. 83 ustawy 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą”, są sporządzane wyłącznie w języku angielskim.

Przegląd i analiza danych zawartych w bazie Eudamed wskazuje, że większość 
państw wypełnia pole opisu wyrobu w języku angielskim, co przyspiesza przetwarza-
nie informacji. Opis wyrobu, jego właściwości i przeznaczenia najlepiej potrafi sporzą-
dzić jego wytwórca. Poprawność i wymienność informacji ma znaczenie dla organów 
zajmujących się nadzorem rynku, szczególnie w przypadku zaistnienia incydentu me-
dycznego z wyrobem. Prezes Urzędu weryfikuje informacje przekazywane przez wy-
twórców i inne zaangażowane podmioty, a następnie przetwarza je zgodnie z ich prze-
znaczeniem – tylko krajowym albo europejskim lub globalnym. Z powyższych wzglę-
dów w art. 59 ust. 1 pkt 5 ustawy określono, że wytwórca dołącza krótki opis wyrobu 
i jego przeznaczenia także w języku angielskim.

Uzasadnienie celowości sporządzania krótkiego opisu wyrobu w języku angielskim 
przez jego wytwórcę lub zgłaszający podmiot uzyskano także z Urzędu Rejestracji. 
W zgłoszonej sprawie Urząd dostrzega różnicę między wyrobami wykonanymi na za-
mówienie określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 42 ustawy, a produkowanymi masowo. 
Dane o wyrobach wykonywanych na zamówienie nie są przekazywane do bazy Euda-
med – stąd możliwe i właściwe wydaje się uchylenie przepisu art. 59 ust. 1 pkt 5 usta-
wy dla tych wyrobów, o co występowało m.in. środowisko techników dentystycznych. 
W pozostałych przypadkach Urząd Rejestracji postuluje utrzymanie przepisu do mo-
mentu stworzenia centralnego systemu rejestracji danych o wyrobach medycznych 
i odpowiedzialnych za nie podmiotach, mając na uwadze wiarygodność źródłowych 
informacji i możliwość szybkiego dostępu do nich przez organy państw członkowskich 
i Komisję Europejską, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia.

W zakończeniu uprzejmie informuję, że w Ministerstwie podjęto proces legislacyj-
ny w kierunku wprowadzenia niezbędnych i postulowanych zmian w ustawie o wyro-
bach medycznych i aktach wykonawczych do tej ustawy, a także aby dostosować jej 
przepisy do zmian przyjętych na płaszczyźnie europejskiej, w szczególności rozporzą-
dzeniem Komisji (EU) nr 722/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. dotyczącym szczególnych 
wymagań dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji i dla wyrobów medycz-
nych produkowanych z wykorzystaniem tkanek pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. 
UE L 212 z 09.08.2012, str. 3).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do komendanta głównego Policji Marka Działoszyńskiego

Szanowny Panie Komendancie!
Zwracam się do Pana Komendanta o ponowne rozważenie decyzji 

w sprawie redukcji 75 etatów policyjnych w ramach garnizonu warmińsko- 
-mazurskiego. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na fakt, iż to kolejny krok w kie-
runku zmniejszenia liczebności garnizonu w tym województwie. W roku 
2010 zatrudnienie wynosiło 3738 etatów, a na rok 2013 wynosi już tylko 
3602. Taki spadek budzi daleko idące obawy o stan warmińsko-mazurskiej 
Policji, a co za tym idzie – także o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 
A zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli to podstawowe zadanie 
każdego państwa. Eliminacja kolejnych etatów w garnizonie skutkuje tym, 
iż zadanie to staje się awykonalne.

Należy podnieść, iż sprawa budzi ogromne zaniepokojenie zarówno 
władz wojewódzkich, jak i lokalnych samorządów. Województwo warmiń-
sko-mazurskie charakteryzuje się szczególnym położeniem i uwarunkowa-
niami. Funkcjonuje tu między innymi tzw. mały ruch graniczny z obwodem 
kaliningradzkim, co w prosty sposób jest czynnikiem zwiększającym zagro-
żenie przestępczością. Dalsze eliminowanie etatów w garnizonie tylko potę-
guje to zagrożenie i nie znajduje faktycznego uzasadnienia, co potwierdza 
opinia władz wojewódzkich, samorządowych oraz związkowych. Liczba sy-
gnałów wpływających do mnie oraz koleżanek i kolegów parlamentarzystów 
ze strony władz i społeczeństwa jest ogromna.

Wierzę, że argumenty dostarczone Panu Komendantowi stanowią odpo-
wiedni materiał do nowelizacji stanowiska określonego w zarządzeniu nr 88, 
a tym samym do przywrócenia liczby etatów do stanu z 2012 r.

Z poważaniem 
Marek Konopka

Odpowiedź�

Warszawa, 21.02.2013 r.

Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo o sygnaturze BPS/043-26-1034/13 z dnia 05 lutego 2013 

roku, dotyczące oświadczenia złożonego przez Senatora RP, Pana Marka Konopkę 
podczas 26. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 roku, uprzejmie przed-
stawiam stosowne informacje.

Liczba etatów Policji jest wielkością, określaną – na mocy art. 13 ust. 2 ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – przepisami ustawy budżetowej.

W latach 2009–2010 na skutek nowelizacji ustawy budżetowej w 2009 r. oraz 
przyjęcia przez parlament ustawy budżetowej na 2010 rok, ustalającej mniejszą liczbę 
etatów Policji niż obowiązująca na początku 2009 r. została ona per saldo zredukowa-
na o 1000 etatów i wynosi obecnie 102309.
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Mechanizm ustalania liczby etatów Policji, mocą decyzji parlamentarnej, skutku-
je brakiem wpływu Komendanta Głównego Policji na wielkość zasobów etatowych. 
Liczba etatów Policji stanowi podstawowy warunek, determinujący mechanizm ich 
podziału w sposób gwarantujący, z jednej strony, obsadę wszystkich jednostek orga-
nizacyjnych Policji („garnizony wojewódzkie”, oddziały prewencji Policji, pododdziały 
antyterrorystyczne Policji, szkoły policyjne i inne), z drugiej zaś zapewniający ochronę 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na maksymalnym, możliwym poziomie.

Określenie zasad naliczeń etatowych Policji jest, na mocy art. 12 ust. 2 powołanej 
wyżej ustawy o Policji, wyłączną domeną Komendanta Głównego Policji. Wypełniając 
delegację ustawową Komendant Główny Policji określił, przepisem §3 ust. 1 zarządze-
nia nr 88 z dnia 1 lutego 2011 r. następujący podział ogólnej liczby etatów Policji:

1. nie mniej niż 80% – do dyspozycji komendantów wojewódzkich Policji,
2. do 8,6% – do dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji,
3. do 3,2% – do dyspozycji Komendy Głównej Policji,
4. do 6,97% dla oddziałów prewencji Policji, samo dzielnych pododdziałów prewen-

cji Policji oraz samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji,
5. do 1% dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkół policyjnych oraz ośrodków 

szkolenia Policji,
6. do 0,13% dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
7. do 0,1% na utworzenie rezerwy etatowej Komendanta Głównego Policji.
Spośród ogólnej liczby etatów Policji poznaczonych do dyspozycji komendantów 

wojewódzkich Policji – z wyłączeniem Komendanta Stołecznego Policji – ich liczba dla 
poszczególnych województw ustalana jest według następujących kryteriów:

1. ludność – 60%,
2. przestępczość – 30%,
3. ludność w miastach liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców – 5%,
4. obszar – 5%.
Katalog, o którym mowa powyżej został opracowany i przyjęty po konsultacjach 

ze środowiskiem policyjnym. Stanowi on zobiektywizowany – niezależny od specyficz-
nych uwarunkowań lokalnych – zbiór zasad, stosowany jednolicie wobec wszystkich 
województw. Zapewnia on wyrównanie liczby policjantów w odniesieniu do ich obcią-
żenia zadaniami służbowymi na danym obszarze, zależnie od pojawiających się po-
trzeb. Przemieszczanie etatów umożliwia reagowanie na sygnały np. o pojawiających 
się zagrożeniach i przeciwdziałanie ich skutkom, poprzez kierowanie większej liczby 
policjantów w rejony wymagające zwiększonej aktywności Policji.

Rezygnacja z zasady kierowania się zunifikowanymi kryteriami podziału nie tylko 
zacierałaby klarowność mechanizmu dystrybucyjnego, lecz przede wszystkim groziła-
by podziałem intuicyjnym mogącym skutkować niedoszacowaniem liczby etatów Poli-
cji na obszarach charakteryzujących się istotnymi zagrożeniami dla poziomu bezpie-
czeństwa i porządku publicznego.

Według kryteriów przyjętych w zarządzeniu nr 88, w październiku 2012 r. dokona-
no nowego naliczenia etatowego, które obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Modyfikacja 
etatów policyjnych w niektórych województwach, wynikająca z nowego naliczenia, nie 
jest równoznaczna z uszczupleniem rzeczywistej liczby policjantów, gdyż przesunięcia 
etatów między województwami, zgodnie z dyspozycją Komendanta Głównego Policji, 
dotyczą tylko wakatów policyjnych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Komendant Główny Policji ustalił przyjęcie 
do służby w Policji w 2013 roku – 5560 kandydatów w skali kraju, zaś w województwie 
warmińsko-mazurskim – 151 osób.

Przyjęta skala rekrutacji determinowana jest obecnymi możliwościami przeszkole-
nia kandydatów do służby na poziomie podstawowym, które prowadzone jest wyłącz-
nie w szkołach policyjnych.

Z poważaniem 
 
nadinsp. Marek Działoszyński
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Oświadczenie senatora Marka Konopki 
oraz senatora Piotra Gruszczyńskiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie 

wniosku nr 906/12 złożonego przez Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kul-
turalnego Mniejszości Narodowych w Polsce „Czeremosz” w Węgorzewie do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ope-
racyjnego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” – „Integracja i aktywizacja 
społeczna. Zabezpieczenie społeczne” w obszarze wsparcia porozumienia na 
rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych, tytuł zadania: „Młodzież 
naszą przyszłością”.

Rekomendowany projekt obejmuje organizację trzech działań kultural-
nych, które będą służyć tworzeniu partnerskich relacji między społecznościa-
mi różnych narodowości zamieszkujących powiat węgorzewski w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. Działanie obejmuje między innymi międzynaro-
dowy festiwal dziecięcych zespołów folklorystycznych mniejszości narodo-
wych. Jest to impreza cykliczna, czterodniowa, skierowana do wszystkich 
środowisk mniejszości narodowych, grup etnicznych i polonijnych z całego 
świata. Członkowie zespołów folklorystycznych poprzez uczestnictwo w fe-
stiwalu podnoszą swoje umiejętności i poziom artystyczny, nawiązują bez-
pośrednie kontakty z przedstawicielami innych grup etnicznych, zdobywa-
ją nowe umiejętności i doświadczenia. Organizatorzy szacują, że koncerty 
festiwalowe obejrzy około 9 tysięcy widzów. Wniosek dotyczy organizacji 
XVI Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 
Mniejszości Narodowych w Węgorzewie. Organizatorzy planują zaprosić do 
uczestnictwa w festiwalu dziesięć dziecięcych i młodzieżowych zespołów 
folklorystycznych reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne w Pol-
sce i innych państwach.

Należy podkreślić, że obszar Mazur jest regionem zamieszkałym przez 
wiele grup narodowościowych, etnicznych i religijnych, co jest niewątpliwie 
źródłem różnorodności oraz bogactwa kulturowego. Pragniemy zwrócić Pana 
uwagę na fakt, iż folklor tych grup i zasada, że kultura mniejszości narodo-
wych jest wzbogaceniem kultury kraju, który mniejszości zamieszkują, cie-
szą się coraz większym zrozumieniem, zainteresowaniem i skutecznością.

Wnioski płynące z realizacji wspomnianego programu przekonują o ce-
lowości prowadzonych działań i potrzebie rozszerzenia ich na inne grupy 
narodowościowe z obszaru Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej.

Znając przychylność Pana Ministra dla ośrodków kultury na Mazurach, 
czego potwierdzeniem jest dotychczasowa nieoceniona pomoc, wierzymy, że 
przychyli się Pan do naszej prośby.

Z poważaniem 
Marek Konopka 
Piotr Gruszczyński
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Odpowiedź

Warszawa, 28.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Marka Konopki i Pana Senatora Pio-

tra Gruszczyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 r., znak BPS/043-26-1035/13, w sprawie 
pomocy i wsparcia wniosku złożonego w konkursie FIO na 2013 r. ogłoszonym w ra-
mach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009–2013 
przez Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Pol-
sce „Czeremosz” w Węgrowie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmuje działania mające na celu po-
prawę sytuacji funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. Jednym z nich 
jest utworzenie krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich na lata 2009–2013, jako przejaw troski o rozwój aktywności obywatelskich 
oraz potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań pu-
blicznych.

Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce 
„Czeremosz” złożyło w tegorocznym konkursie ofertę na realizację zadania pt. „MŁO-
DZIEŻ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ” w Priorytecie 3, w Obszarze 4 – Porozumienia na rzecz 
integracji wspólnot i społeczności lokalnych (numer oferty 906).

Dotacje udzielane w ramach PO FIO są rozdysponowywane w drodze konkursowej, 
co oznacza, że dofinansowanie otrzymają projekty ocenione najlepiej przez ekspertów 
na etapie oceny merytorycznej. Procedura oceny oferty odbywa się zgodnie z zapisami 
dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyj-
nego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 r.”.

Zgodnie z „Zasadami…” każda oferta złożona w konkursie ogłoszonym w ramach 
PO FIO w 2013 r. musi spełnić kryteria formalne, a następnie kierowana jest do oce-
ny merytorycznej do dwóch niezależnych ekspertów. Ocena merytoryczna z udziałem 
ekspertów, jest szczególnie ważnym elementem całego systemu, decydującym o jego 
skuteczności, a także efektywności i wiarygodności. Zadaniem tej oceny jest wyło-
nienie z ofert aplikacyjnych tych projektów, które są najlepsze i gwarantują szan-
se na sukces realizacyjny. Ekspert, oceniając wniosek, może przyznać maksymalnie 
100 pkt., wobec czego maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać wniosek w wy-
niku oceny merytorycznej wynosi 200 pkt. Ponadto, w przypadku, gdy oferta spełni 
określone w „Zasadach…” kryteria strategiczne, może otrzymać dodatkowo maksy-
malnie 12 pkt. Ostateczna punktacja wyznacza miejsce oferty na jednej z czterech list 
rankingowych, odpowiadających poszczególnym Priorytetom PO FIO. Na podstawie 
wyrażonych w punktach opinii ekspertów, Instytucja Zarządzająca ustala listę ran-
kingową projektów proponowanych do dofinansowania.

„Zasady” stanowią również, iż „Minister, mając wgląd do wszystkich złożonych 
ofert oraz ocen dokonanych przez ekspertów, ma prawo do ich weryfikacji oraz do do-
konania oceny strategicznej ze względu na realizację bieżących polityk publicznych. 
Oferty mogą zostać zakwalifikowane do oceny strategicznej w jednym z następujących 
przypadków:

∙ oferta zakłada realizację ważnego interesu społecznego lub ważnego interesu 
publicznego,

∙ oferta zakłada podjęcie próby rozwiązania istotnych kwestii i problemów spo-
łecznych,

∙ oferta charakteryzuje się efektywnością społeczną i ekonomiczną projektu,
∙ oferta zakłada realizację szczególnie istotnego tematu z punktu widzenia celów 

PO FIO,
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∙ oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu o niższej aktywności 
społecznej,

∙ oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu słabiej reprezentowa-
nego w PO FIO,

∙ oferta zakłada realizację projektu przez podmiot pełniący istotną rolę w otocze-
niu środowiskowym, posiadający potencjał zapewniający duży zasięg i szerokie 
oddziaływanie na społeczność lokalną/społeczeństwo,

∙ duża rozbieżność w ocenie oferty przez ekspertów.
Ocena strategiczna dokonywana jest przy użyciu karty oceny strategicznej. Kryte-

ria wyboru ofert wynikają z ogólnych kryteriów dla ekspertów i są tożsame z kryteria-
mi zawartymi w karcie oceny merytorycznej:

– kryteria horyzontalne
– merytoryczna zawartość oferty
– budżet
– zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta”.
Po przeanalizowaniu oferty rozważona zostanie możliwość dokonania oceny stra-

tegicznej.
Jednocześnie informuję, że obecnie trwa procedura oceny merytorycznej ofert 

z elementami oceny formalnej. Pragnę zapewnić, że wszystkie oferty są rozpatrywa-
ne wnikliwie. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich – Departament Pożytku Publicznego MPiPS, dokłada wszelkich starań, 
aby inicjatywy wspierane przy współudziale środków FIO przyczyniały się do realizacji 
celu głównego programu – zwiększenia udziału organizacji pozarządowych oraz pod-
miotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku pu-
blicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych 
na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 4 lutego 2011 r. uchwalono ustawę o opiece nad dziećmi do lat 

trzech. Ustawa ta w rozdziale 6 reguluje m.in. kwestię zatrudnienia nia-
ni do opieki nad dzieckiem, którego obydwoje rodzice pracują i nie mogą 
posłać dziecka do żłobka. Ustawa ta daje możliwość podpisania z nianią 
tzw. umowy aktywizującej. W wyniku jej podpisania zakład ubezpieczeń 
społecznych opłaca składki zdrowotne i chorobowe, gdy spełnione są łącz-
nie trzy przesłanki wskazane w art. 51 ust. 3: niania została zgłoszona 
przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ro-
dzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpie-
czeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność; dziecko nie jest 
umieszczone w żłobku, klubie oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną 
przez dziennego opiekuna.

Zdarzają się sytuacje, w których niania choruje lub zachodzi w ciążę, 
w związku z czym dziecko pozostaje bez opieki. W związku z powyższym 
proszę o odpowiedź na pytanie, czy w czasie nieobecności niani lub jej nie-
zdolności do pracy wynikającej ze zwolnienia lekarskiego rodzice mogą po-
słać dziecko do przedszkola lub klubu malucha, mimo że jest to sprzeczne 
z art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do 
lat trzech. Czy zakład ubezpieczeń w tym przypadku przestanie płacić skład-
ki? Jak rodzice mają zapewnić dziecku opiekę podczas nieobecności niani?

Ponadto proszę o wskazanie, czy umowa aktywizacyjna ma bezwzględ-
ny charakter cywilnoprawny i kobiety, które zajdą w ciążę, nie podlegają 
ochronie tak, jak to regulują przepisy kodeksu pracy. Jednocześnie poddaję 
pod rozwagę podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych w celu uregulo-
wania tej kwestii w ww. ustawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Michalski

Odpowiedź�

Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 5 lutego 2013 r., znak: 

BPS/043-26-1036/13, dotyczące oświadczenia senatora Jana Michalskiego, w spra-
wie umowy aktywizacyjnej tj. zatrudniania niani do opieki nad dzieckiem, którego 
rodzice pracują i nie mogą posłać dziecka do żłobka, uprzejmie informuję.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 
poz. 235, z późn. zm.) weszła w życie 4 kwietnia 2011 r. tworząc warunki dla rozwoju 
zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi i poprawiając standardy funkcjono-
wania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Natomiast przepisy ustawy dotyczące 
niani weszły w życie 1 października 2011 r.
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Instytucja niani jest jednym z rozwiązań ustawowych w zakresie opieki nad dzieć-
mi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat trzech. Rodzice, którzy chcą sko-
rzystać z tej formy opieki dla swoich dzieci, mają możliwość podpisania umowy tzw. 
uaktywniającej (quasi umowa zlecenia) z nianią i zgłoszenia tego faktu do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenie umowy uaktywniającej do ZUS jest warunkiem 
koniecznym do opłacania przez budżet państwa składek za nianie.

Wówczas, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy składki na ubezpieczenia emery-
talne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne za nianię opłaca ZUS, 
jednakże od kwoty nie wyższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Niania jest zatrudniana przez rodziców dziecka na ich odpowiedzialność i zgodnie 
z ustawą nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wprowadzenie rozwiązań ustawowych dotyczących niani, miało pomóc młodym 
osobom w wejściu na rynek pracy, umożliwić m.in. aktywność zawodową, a przede 
wszystkim ograniczyć szarą strefę wśród pracowników domowych. Art. 50 ust. 1 usta-
wy stanowi, że nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosu-
je się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej „umową uaktywniającą”. Umowa ma 
charakter ściśle cywilnoprawny.

Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla rodziców, którzy ponoszą niższe 
koszty związane z legalnym korzystaniem z usług niani jak i dla samej niani, sprawu-
jącej opiekę nad dzieckiem na podstawie legalnej umowy.

Natomiast zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 3 ustawy, korzystanie przez dziecko ze 
żłobka, klubu dziecięcego lub opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna, wyłą-
cza możliwość opłacania przez budżet państwa, składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i ubezpieczenia społeczne dla niań. Ponadto, byłoby to sprzeczne z celem wprowadze-
nia instytucji niani.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa. Jednym z celów niniejszego projektu jest umożliwienie zatrud-
nienia niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne ze środków budżetu państwa, przez osoby prowadzące działalność rolni-
czą. Projekt zawiera także propozycje zmiany, w przepisach ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczą-
ce wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby niani, tak jak ma to miejsce 
w przypadku zamkniętego żłobka, klubu dziecięcego czy przedszkola.

W dniu 8 listopada 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie 
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt ustawy 
został przesłany do Sejmu RP.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z problemami mieszkańców Bolesławca, które powstały 

wskutek wybudowania ekranów akustycznych przy drodze krajowej E94 
w Bolesławcu, zwracam się do Pana Ministra z pytaniem o możliwość prze-
budowy lub rozbiórki wspomnianych ekranów.

Ekrany te powstały na podstawie decyzji wojewody dolnośląskiego 
z 23 listopada 2009 r. nr I-D-180/09 zatwierdzającej projekt budowlany 
i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą „Ekrany aku-
styczne wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 4 – ul. Armii Wojska Polskiego...” 
oraz decyzji z dnia 25 sierpnia 2010 r. nr I-D-245/10 zmieniającej decyzję 
nr I-D-180/09. Sprawa dotyczy w szczególności znajdujących się w obrębie 
miasta Bolesławiec działek o nr 153, 95/7, 95/8, 95/9, 96/17, 96/5, poło-
żonych przy ulicy Skalnej, równoległej do drogi krajowej E94.

O budowę ekranów akustycznych od lat dziewięćdziesiątych zabiegali 
mieszkańcy Bolesławca, których działki budowlane przylegały lub położone 
były w pobliżu drogi krajowej nr 4 w Bolesławcu. Wraz z oddaniem nowe-
go odcinka autostrady A4 z Krzyżowej do granicy państwa w Jędrzychowi-
cach w roku 2009 – zmieniono numer drogi krajowej z 4 na E94 – cały ruch 
tranzytowy ze wschodu na zachód Polski został przeniesiony z drogi krajo-
wej E94 na nową autostradę. Równoczesne zakończenie prac budowlanych 
przy autostradzie A4 także przyczyniło się do zmniejszenia natężenia ruchu 
i poziomu hałasu. Od tego momentu droga krajowa stała się drogą lokalną 
o znacznie mniejszym natężeniu ruchu. Ekrany, o które przez wiele lat za-
biegali mieszkańcy, zostały wybudowane w listopadzie 2010 r., czyli rok po 
otwarciu nowego odcinka autostrady. Wysokość ekranów, wybudowanych 
w większej części z elementów betonowych, wynosi pięć metrów. Dodatkowo, 
budowa wspomnianych, uciążliwych dla mieszkańców Bolesławca ekranów 
utrudniła bezpośredni dojazd do drogi krajowej E94 oraz przyczyniła się do 
spadku atrakcyjności oraz wartości działek budowlanych.

Z wyrazami szacunku 
Jan Michalski

Odpowiedź�

Warszawa, 5 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lutego 2013 r., znak BPS-043-26-1037/13, przy 

którym przekazano oświadczenie Pana Senatora Jana Michalskiego w sprawie de-
montażu ekranów akustycznych przy drodze E94 w Bolesławcu, uprzejmie przekazuję 
następujące wyjaśnienia.

Obowiązek budowy ekranów akustycznych w ciągu ul. II Armii Wojska Polskiego 
przy drodze krajowej nr 94 (wcześniej nr 4) w rejonie ulic Skalnej i Górskiej w Bole-
sławcu został nałożony na Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
we Wrocławiu, jako zarządcy powyższego odcinka drogi, decyzją Wojewody Dolnoślą-
skiego z dnia 9 stycznia 2007 r. – w związku ze skargami mieszkańców i właścicieli 
działek znajdujących się przy ulicach: Górskiej i Skalnej w Bolesławcu oraz na pod-
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stawie wykazanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. Wojewoda Dolno-
śląski ww. decyzją zobowiązał Oddział GDDKiA we Wrocławiu do ograniczenia oddzia-
ływania i przywrócenia środowiska na terenach chronionych przed hałasem pomiędzy 
ulicami Skalną i Górską w Bolesławcu do stanu właściwego w zakresie standardów 
akustycznych, poprzez zaprojektowanie i wykonanie ekranów akustycznych.

Oddział GDDKiA we Wrocławiu odwołał się od decyzji Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 9 stycznia 2007 r. uzasadniając to koniecznością uwzględnienia nowej oko-
liczności – rozpoczęcia w miesiącu marcu 2007 r. budowy autostrady A4 na odcinku 
Zgorzelec – Krzyżowa i tym samym, po oddaniu autostrady A4 do użytkowania, zmniej-
szenia natężenia ruchu drogowego na równolegle przebiegającym w stosunku do auto-
strady odcinku drogi krajowej nr 4. Minister Środowiska w decyzji z dnia 18 kwietnia 
2007 r. nie przychylił się do argumentów przedstawionych w odwołaniu GDDKiA w za-
kresie zwolnienia z wykonania obowiązku mającego na celu eliminację ponadnorma-
tywnych akustycznych oddziaływań na środowisko. W ocenie organu odwoławczego 
budowa autostrady A4, która w konsekwencji doprowadzi do ograniczenia natężenia 
ruchu drogowego na rozważanym odcinku drogi krajowej nr 94, nie spowoduje jednak-
że ograniczenia przedmiotowych oddziaływań do wartości dopuszczalnych.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2007 r. Oddział GDDKiA we Wro-
cławiu ponownie został zobowiązany do zaprojektowania i wykonania niezbędnych roz-
wiązań techniczno-organizacyjnych celem ograniczenia oddziaływania i przywrócenia 
środowiska do stanu właściwego w zakresie standardów akustycznych terenów pomiędzy 
ulicami Skalną i Górską w Bolesławcu. Ekran akustyczny został wybudowany w 2010 r.

Budowa ww. ekranu została zrealizowana w oparciu o projekt budowlany i wyko-
nawczy, uzgodniony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec, oraz prawomocne pozwo-
lenie na budowę wydane decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2009 r. 
następnie zmienione decyzją z dnia 25 sierpnia 2010 r. Projekt ekranu akustycznego 
został wykonany z uwzględnieniem istniejących rozwiązań komunikacyjnych i infra-
struktury technicznej.

Po realizacji ww. ekranu zlecono przeprowadzenie kontrolnych pomiarów hałasu 
przy drodze krajowej nr 94 na odcinku pomiędzy ulicami Górską i Agatową w Bole-
sławcu. Pomiary wykonano w maju 2011 r., w trzech charakterystycznych punktach 
pomiarowych tj.; na I linii zabudowy mieszkaniowej, na II linii zabudowy mieszkaniowej 
oraz poza odcinkiem ekranowanym w celu stwierdzenia skuteczności ekranowania. Na 
podstawie uzyskanych wyników stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnych pozio-
mów hałasu na odcinku objętym ekranem akustycznym jak również celowość ich zasto-
sowania, potwierdzoną wynikami pomiaru hałasu na odcinku nieekranowanym.

Normy określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 
z 2007 r., Nr 120, poz. 826 ze zm.) i zakładany w latach następnych wzrost natężenia 
ruchu pojazdów poruszających się po drodze krajowej nr 94 – potwierdzają zasadność 
zastosowania ekranów akustycznych w tym miejscu. Należy również mieć na uwadze 
wprowadzenie w przyszłości odpłatności za przejazd pojazdów osobowych po auto-
stradzie A-4 i w związku z tym przeniesienie części ruchu na drogę krajową 94.

Uprzejmie informuję, że ewentualny demontaż ekranów wymaga zmiany decyzji 
nakładającej na Oddział GDDKiA we Wrocławiu obowiązek wykonania niezbędnych 
rozwiązań techniczno-organizacyjnych celem ograniczenia oddziaływania i przywró-
cenia środowiska do stanu właściwego w zakresie standardów akustycznych terenów 
pomiędzy ulicami Skalną i Górską w Bolesławcu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się z problemem, który dotyka wiele ośrodków pomocy spo-

łecznej. Zgodnie z art. 179 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
„w uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organiza-
cyjnej albo odpowiednio komisja stypendialna lub odwoławcza komisja sty-
pendialna, o których mowa w art. 177, mogą zażądać doręczenia opinii jed-
nostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji 
dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu”. 
Konieczność ustanowienia powyższego przepisu jest oczywista i nie budzi 
wątpliwości. Komisje stypendialne z natury rzeczy pozbawione są odpo-
wiednich możliwości weryfikowania sytuacji materialnej studenta oraz jego 
rodziny. Ze względu na zdarzające się przypadki nadużywania uprawnień 
socjalnych przez studentów komisja musi mieć możliwość przypatrzenia się 
nie tylko dokumentom przedstawionym przez studenta, ale również zbada-
nia sytuacji materialnej niejako u źródła, czyli w miejscu zamieszkania stu-
denta, jego rodziny.

Niemniej stosowanie przepisu pozostawia wątpliwości co do zakresu 
opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie 
sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin. W pierwszej kolejności budzi 
wątpliwość, czy OPS, otrzymawszy zapytanie z komisji stypendialnej w try-
bie art. 179 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jest zobowią-
zany do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym 
mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej, czy też wystarczające będzie 
sporządzenie opinii na podstawie informacji znajdujących się w posiada-
niu OPS. W tym drugim przypadku OPS, który do tej pory nie posiadał żad-
nych informacji o studencie i jego rodzinie, mógłby w opinii zawrzeć jedynie 
stwierdzenie, że nie obejmuje pomocą tej rodziny czy studenta. Jednakże 
takie odpowiedzi OPS spotykały się do tej pory z negatywnym przyjęciem 
ze strony komisji stypendialnych. W praktyce przeważa więc stanowisko, że 
w celu sporządzenia opinii przeprowadza się wywiad środowiskowy.

W związku z tym powstaje pytanie, czy OPS jest uprawniony do przesy-
łania komisji stypendialnej dokumentów zgromadzonych na potrzeby sporzą-
dzenia opinii, o której mowa w art. 179 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, w szczególności rodzinnego wywiadu środowiskowego, czy też 
OPS przesyła jedynie opinię, która zawiera informacje uzyskane przez OPS.

Wreszcie powstaje pytanie, jakie informacje powinny znaleźć się w opinii 
w przypadku, gdy OPS nie przesyła wraz z opinią informacji i dokumentów 
uzyskanych podczas opracowywania opinii.

Wiele tych wątpliwości powstało w związku ze stosowaniem przez 
uczelnie przepisu art. 179 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 
W związku z tym proszę o informację, czy ministerstwo było informowane 
o powyższych wątpliwościach przez ośrodki pomocy społecznej, czy moni-
toruje liczbę opinii sporządzanych w trybie powyższego przepisu oraz czy 
planuje doprecyzowanie przepisu tak, aby nie pozostawiać wątpliwości co 
do zakresu informacji, jakie mogą zostać zebrane i udostępnione w celu spo-
rządzenia opinii dla komisji stypendialnej.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Odpowiedź

Warszawa, 6 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Rafała Muchackie-

go podczas 26. posiedzenia Senatu w dniu 30 stycznia 2013 r. w sprawie wykorzysty-
wania opinii jednostek pomocy społecznej w procedurze przyznawania stypendium 
socjalnego dla studentów, uprzejmie informuję, co następuje.

Art. 179 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) został wprowadzony do systemu pomocy 
materialnej dla studentów z dniem 1 października 2011 r. jako dodatkowy środek 
dowodowy, z którego może skorzystać uczelnia dokonując – w ramach postępowania 
wszczętego na wniosek studenta – oceny jego uprawnień do otrzymania stypendium 
socjalnego. Narzędzie to służy ograniczeniu przypadków nieuprawnionego ubiega-
nia się o pomoc materialną ze środków budżetowych. Przepis ten – zgodnie art. 199 
ust. 4 ww. ustawy – stosuje się odpowiednio do przyznawania pomocy materialnej 
doktorantom.

Z wnioskiem do jednostki systemu pomocy społecznej o wydanie opinii powinien 
wystąpić student lub doktorant, o ile komisja stypendialna (odwoławcza komisja sty-
pendialna) lub kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni zażąda – sto-
sownie do wskazanego artykułu – uzupełnienia dokumentów w tym zakresie.

Powyższy przepis wprowadził podstawę prawną do uzupełnienia przez uczelnię 
postępowania dowodowego o opinię jednostki pomocy społecznej, w uzasadnionym 
przypadku, np. w sytuacji, gdy zastosowane dotychczas środki dowodowe (np. zebra-
ne dokumenty), wskazane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) nie pozwoliły na 
jednoznaczną ocenę spełnienia przez studenta lub doktoranta przesłanek do otrzyma-
nia stypendium socjalnego. Należy bowiem wspomnieć, iż zgodnie z art. 207 ust. 1 i 4 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnie są zobowiązane do odpowiedniego 
stosowania przepisów Kpa przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia 
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Zastosowanie znajdują zatem prze-
pisy Kpa dotyczące prowadzenia postępowania dowodowego, w tym środków dowodo-
wych służących ustaleniu stanu faktycznego w postępowaniu administracyjnym.

Pragnę nadmienić, iż od czasu wejścia w życie omawianej regulacji wystąpił tylko 
jeden przypadek skierowania przez jednostkę systemu pomocy społecznej do Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapytań dotyczących jej stosowania. W od-
powiedzi Ministerstwo po zasięgnięciu opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
przekazało jednostce stosowne informacje.

Ponadto uprzejmie informuję, iż brak jest podstaw prawnych do monitorowania 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczby opinii sporządzanych przez 
jednostki systemu pomocy społecznej w trybie omawianego przepisu. Jednostki syste-
mu pomocy społecznej nie podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw szkol-
nictwa wyższego. Ponadto powyższy dokument jest jednym ze środków dowodowych 
w prowadzonym przez organ uczelni lub komisję stypendialną (odwoławczą komisję 
stypendialną) postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy – Pra-
wo o szkolnictwie wyższym, nadzór ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyż-
szego nad uczelniami nie obejmuje decyzji administracyjnych. Decyzje te podlegają 
kontroli instancyjnej w uczelni, a w przypadku wyczerpania środków odwoławczych 
– kontroli sądów administracyjnych.

Jednocześnie pragnę zapewnić, iż w resorcie szkolnictwa wyższego dokonywane 
są analizy przepisów, w tym dotyczących pomocy materialnej dla studentów i dok-
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torantów pod kątem możliwości ich dalszego doskonalenia, a także rozpatrywane są 
wszelkie zgłaszane propozycje dotyczące zmian w powyższym obszarze. Zakres plano-
wanych w najbliższym czasie zmian legislacyjnych w obszarze szkolnictwa wyższego, 
obejmujących również przepisy o pomocy materialnej dla studentów, wskazany jest 
w Projekcie założeń projektu zmiany ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nie-
których innych ustaw przekazanym do konsultacji społecznych w dniu 29 listopada 
2012 r. Celem proponowanej regulacji jest przede wszystkim ułatwienie dostępu do 
studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie, zapew-
nienie lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni, 
dostosowanie funkcjonowania uczelni do skutków niżu demograficznego oraz dopre-
cyzowanie niektórych rozwiązań w oparciu o doświadczenia z wdrażania nowelizacji 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym dokonanej ustawą z dnia 18 marca 2011 r.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Barbara Kudrycka
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się w sprawie mogącej dotyczyć wielu osób, które znajdują się 

w trudnej sytuacji materialnej, uzyskały pomoc materialną (stypendium socjal-
ne) na podstawie przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i z tego powodu 
nie mogą otrzymać świadczenia z pomocy społecznej, gdyż stypendia socjalne 
są uznawane za dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się 
sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wnio-
sku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został 
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeśli ustawa nie stano-
wi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o po-

wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpie-
czenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Z kolei w myśl art. 8 ust. 4 ustawy do dochodu ustalonego zgodnie 

z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, 

przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepi-

sów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywa-
nia prac społecznie użytecznych.

Z przepisu art. 8 ust. 4 pkt 3 ustawy nie wynika, że pomoc przyznana 
w oparciu o przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym również jest objęta 
zwolnieniem. Brak także przepisów w ustawie o szkolnictwie wyższym, któ-
re wprost stwierdzałyby, że pomoc materialna przyznana studentowi na pod-
stawie tejże ustawy nie jest wliczana do dochodu studenta obliczanego na 
potrzeby ustalenia odpłatności za pobyt w DPS. Z kolei art. 8 ust. 3 wyraźnie 
wskazuje, że dochodem jest każdy przychód bez względu na tytuł i źródło 
jego uzyskania. Przedstawiony pogląd znajduje odzwierciedlenie w orzecz-
nictwie sądów administracyjnych (vide: wyrok NSA I OSK 745/12).

„Sąd zwrócił uwagę, że organy obu instancji, ustalając sytuację dochodo-
wą rodziny skarżącego, zasadnie uwzględniły również stypendium socjalne, 
na wyżywienie oraz stypendium specjalne otrzymane przez A. P. ze szkoły 
wyższej, której jest studentem, w kwocie 698,00 zł. Tego rodzaju świadcze-
nia nie zostały wyłączone przez ustawodawcę w art. 8 ust. 4 u.p.s. z do-
chodu stanowiącego podstawę obliczenia kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie. Katalog ten ma natomiast charakter zamknięty. Wobec tego nie 
można w sposób uznaniowy poszerzać jego zakresu o innego rodzaju otrzy-
mywane świadczenia, które nie zostały w nim wyraźnie wymienione”.

Proszę zatem o informację, czy w związku z powyższym ministerstwo 
planuje nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która ujęłaby w art. 8 
ust. 4 pkt 3 świadczenia z ustawy o szkolnictwie wyższym. Zmiana taka 
wydaje się uzasadniona, jeżeli wziąć pod uwagę to, że potrzeby studentów 
często są dużo większe niż środki, którymi dysponują. Powoduje to, że liczna 
grupa młodych zdolnych osób musi rezygnować ze studiów lub ograniczać 
ich zakres z powodu braku środków finansowych umożliwiających kontynu-
owanie nauki. Wydaje się, że zmiana będzie również wyrównywać sytuację 
prawną osób, którym przyznano pomoc materialną na podstawie ustawy 
o systemie oświaty oraz osób, którym przyznano pomoc materialną na pod-
stawie ustawy o szkolnictwie wyższym.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Odpowiedź�

Warszawa, 19 lutego 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 5 lutego 2013 r. znak: BPS/043-26-1039/13 
w związku z oświadczeniem senatorskim Pana senatora Rafała Muchackiego w spra-
wie tekstu oświadczenia złożonego podczas 26. posiedzenia Senatu RP w sprawie no-
welizacji ustawy o pomocy społecznej, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów 
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z mie-
siąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, 
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia 
społeczne określone w odrębnych przepisach,

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
2) zasiłku celowego,
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawa-

nej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
4) wartości świadczenia w naturze,
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac spo-
łecznie użytecznych.

Powyżej wskazany katalog wyłączeń spod dochodu ma charakter zamknięty, 
w związku z czym, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą nie ma podstaw by do 
dochodu ustalanego na potrzeby pomocy społecznej nie doliczać stypendium socjal-
nego otrzymywanego na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic-
twie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Minister Pracy i Polityki Społecznej nie planuje w przedmiotowym zakresie żad-
nych zmian. W tym miejscu należy zauważyć, że sytuacja studentów znacznie różni 
się od sytuacji uczniów. Studenci jako osoby pełnoletnie, w przeciwieństwie do dzieci, 
mogą podjąć zatrudnienie bądź pracę o charakterze dorywczym. Mają również możli-
wość zaciągnięcia kredytu studenckiego lub pożyczki w celu samodzielnego uzyskania 
środków mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb. Student ma również moż-
liwość zadecydowania w jakim trybie chce podjęć naukę (dziennym czy zaocznym), by 
w sposób optymalny do własnych możliwości i potrzeb móc pogodzić naukę z pracą.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym przyznaje świadczenie w postaci stypen-
dium socjalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej właśnie ze 
względu na podjęcie dalszej nauki, tj. w związku z posiadaniem statusu studenta.

Należy wyraźnie podkreślić, że pomoc społeczna jest instytucją polityki społecz-
nej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trud-
nych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości.

Studenci co do zasady posiadają możliwości do przezwyciężenia trudnej sytuacji 
życiowej. Przy czym wydaje się, że zapewnienie środków do życia młodym, zdolnym 
i najczęściej w pełni sprawnym ludziom, którzy chcą kontynuować naukę, nie może 
należeć do obowiązków pomocy społecznej.
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W związku z tym Minister Pracy i Polityki Społecznej uznaje propozycję wyłączenia 
stypendium socjalnego przyznawanego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym z dochodu ustalanego na potrzeby pomocy społecznej za nieuzasadnioną.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Uzasadniając ostatnio „ofensywę fotoradarową”, powoływał się Pan na 

dane wskazujące na to, że przyczyną ogromnej większości wypadków dro-
gowych była nadmierna prędkość. Stawiana teza jest niewątpliwie prawdzi-
wa, ale działa na zasadzie komunału, czyli oczywistości nic nie wnoszącej 
do stanu wiedzy. Wszak zakładając, że większość wypadków polega na 
zderzeniu się pojazdu z innym obiektem, zawsze można uzasadnić, że gdy-
by pojazd poruszał się wolniej, to wyhamowałby przed zderzeniem. Podobna 
argumentacja może dotyczyć zachowania odpowiednich odstępów między 
pojazdami – jeśli odstęp spadł do zera, to prawdopodobnie początkowo nie 
był wystarczający.

Odmienne od Pańskiego zdanie o przyczynach wypadków drogowych 
ma Najwyższa Izba Kontroli, która w swym raporcie z marca 2011 r. „In-
formacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce” 
wśród sześciu najczęstszych powodów wypadków nie wymienia wcale nad-
miernej prędkości, wymienia za to następujące przyczyny w kolejności od 
najmniej do najbardziej znaczącej: zły stan pojazdów, zagrożenia na prze-
jazdach kolejowych, nieprawidłowości w przewozie materiałów niebezpiecz-
nych, nieprawidłowości w organizacji ruchu drogowego, nieprawidłowości 
w szkoleniu i dokształcaniu kierowców, zły stan infrastruktury drogowej. 
Warto zwrócić uwagę na to, że tylko jedna z tych przyczyn, najmniej ważna, 
leży po stronie zwykłych, to jest niezawodowych kierowców – zły stan pojaz-
dów. Choć i tu można by się zastanowić nad tym, czy jest to wina kierowcy – 
często laika w sprawach mechaniki – czy kontroli SKP. Pozostałe przyczyny 
są od kierowców niezależne.

Chciałbym tu zwrócić szczególną uwagę na problemy związane z prze-
cinaniem się infrastruktury kolejowej z infrastrukturą pozostającą w gestii 
innego zarządcy – przejazdy, wiadukty – i dużą niechęć PKP do współdzia-
łania przy przebudowie tego typu obiektów. Trudno się dziwić tej niechęci 
– zwykle tego typu działania nie przynoszą PKP żadnych korzyści, trudno 
więc wymagać, by z własnej woli na przykład zawieszały ruch na linii i szy-
kowały objazdy. Modernizacja przepustowości tuneli pod wiaduktami czy 
organizacja ruchu zastępczego w obrębie przejazdu przez tory podczas inwe-
stycji drogowych prowadzonych przez samorządy jest niezbędna, ale bar-
dzo utrudniana. Widać tu niechęć PKP do inwestycji – przykładem mogą być 
wspomniane przez NIK przejazdy z czasów II wojny światowej – oraz brak 
centralnego myślenia o infrastrukturze jako całości, a także brak koordynacji 
działań PKP i innych zarządców.

Wracając do przyczyn wypadków drogowych, warto nadmienić, że pod-
czas spisywania raportów policyjnych z wypadków znalezienie przyczyny 
w nadmiernej szybkości lub w braku odstępu jest rozwiązaniem zarówno 
oczywistym i niewątpliwie prawdziwym, jak i nic nam nie mówiącym. Nie ma 
się co dziwić, że są to najczęściej wpisywane przez policję przyczyny, gdyż 
pozwala to łatwo zakończyć sprawę bez angażowania w nią zarządcy drogi 
czy innych instytucji, na przykład instytucji szkolących i egzaminujących kie-
rowców, i bez wdawania się w dywagacje. Często pomija się przy tym fakty, 
o których wspomina się w krajach tak zwanej Starej Unii – kierowca najbar-
dziej niebezpieczny to kierowca zmęczony długą drogą lub znużony jej mono-
tonnością. Obie przyczyny są potęgowane poprzez ograniczenia szybkości.

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania:
1. Skąd takie rozbieżności w ocenie sytuacji dokonanej przez NIK i przez 

Pana?
2. Czy dramatyczna sytuacja infrastruktury opisana przez NIK uległa 

w ciągu dwóch lat poprawie? Chodzi tu zwłaszcza o dane dotyczące przejaz-
dów kolejowych i obowiązków sprawowanych przez zarządców dróg zarów-
no w zakresie utrzymania infrastruktury, jak i organizacji ruchu.

3. Czy poziom szkolenia kierowców w Polsce nadal jest tak niski, że 
tylko 25% kandydatów upoważnionych przez szkoły jazdy do zdawania 
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państwowego egzaminu jest w stanie zdać go za pierwszym razem? Gdzie 
szukać przyczyny takiego stanu rzeczy? Jak wyglądają te wskaźniki w są-
siednich krajach?

4. Czy Pan Minister podziela moje zdanie, że uznawanie nadmiernej 
prędkości za przyczynę większości wypadków jest niebezpiecznym uprosz-
czeniem, które spycha odpowiedzialność na kierowcę i oddala nas od zdia-
gnozowania problemu, zamiast do niego przybliżać?

5. Popularna i przekazywana sobie przez kierowców autobusów i cięża-
rówek informacja głosi, że znaki ograniczenia wysokości pojazdu stawiane 
w Polsce przed tunelami mają spory zapas, nawet do 1 m, dlatego zawsze 
należy zapytać przez radio miejscowych lub po prostu spróbować przeje-
chać. Tymczasem w krajach ościennych, zwłaszcza na Słowacji, oznaczenia 
są bardzo dokładne i nie pozostawiają kierowcy wątpliwości co do tego, 
czy się zmieści, czy nie. Czy nie jest to przykład na istnienie szerszego pro-
blemu, czyli obustronnego tolerowania fikcji przepisów również w innych 
dziedzinach ograniczanych przez przepisy ruchu drogowego – chodzi na 
przykład o prędkość – i wyuczonego braku szacunku dla prawa, słusznie 
odbieranego jako nieuzasadnione i nazbyt opresyjne? Czy nie należałoby 
zmienić tej polityki?

Jarosław Obremski

Odpowiedź�

Warszawa, 18 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lutego 2013 r. nr BPS/43-26-1040/13, przekazu-

jące oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Obrembskiego w sprawie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego informuję, że:

1. Rozbieżności w ocenie sytuacji dokonanej przez NIK w raporcie z marca 2011 r. 
„Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce” 
a dokonywanej przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego miedzy 
innymi w rocznych sprawozdaniach polegają na:

Roczne sprawozdania KRBRD Raport NIK
Sprawozdanie obejmuje działania i ana-
lizę danych za poprzedni rok oraz reko-
mendacje na rok następny

Raport NIK obejmuje okres 2000–2010.

Podstawą: dane statyczne KGP dot. licz-
by wypadków oraz zachowań wszystkich 
uczestników ruchu drogowego – tylko za 
dany rok

Podstawą: wnioski z kontroli wypełniania 
obowiązków przez organa administracji 
publicznej, odpowiedzialne za brd, prze-
prowadzonych w ciągu 10 lat.

Infrastruktura: informacja o działaniach 
podejmowanych na rzecz rozwoju infra-
struktury na drogach krajowych (5% 
wszystkich dróg publicznych w Polsce)

Infrastruktura: ocena stanu infrastruk-
tury na wszystkich drogach publicznych 
w Polsce
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Metodologia:
1) Diagnoza głównych problemów brd 

wytypowanych na podstawie danych 
statystycznych Policji za 2010 r.

2) Uwzględnienie wszystkich elementów 
układu człowiek – droga – pojazd

Metodologia:
1) Ocena funkcjonowania niektórych 

elementów systemu brd na przestrze-
ni 10 lat.

2) Nieuwzględnienie czynnika ludzkiego 
w ocenie zagrożeń brd i możliwości 
podejmowania działań zaradczych.

Informacja jedynie o działaniach ustawo-
wych członków KRBRD

Ocena efektów wypełniania obowiązków 
przez organa administracji publicznej, 
odpowiedzialnych za brd na wszystkich 
drogach publicznych w Polsce

Sprawozdania roczne są zestawieniem 
kompleksowym, ukierunkowanym 
przede wszystkim na problem ustalenia 
przyczyn i sprawców wypadków drogo-
wych, a w głównej mierze na człowieka 
– uczestnika ruchu, który jest głównym 
ich sprawcą

Zgodnie z ustawą o NIK raport odnosi się 
wyłącznie do kontroli NIK-u, a więc kon-
troli działalności organów administracji 
rządowej, samorządowej, państwowych 
osób prawnych i innych jednostek orga-
nizacyjnych w zakresie, w jakim wykorzy-
stują one majątek lub środki państwowe 
lub komunalne oraz wywiązują się z zo-
bowiązań finansowych na rzecz państwa. 
Liczby podane w raporcie NIK-u odnoszą 
się więc wyłącznie do powyższego zakre-
su przeprowadzonych kontroli.
NIK nie bada zachowań uczestników ru-
chu drogowego, bo to wykracza poza jego 
kompetencje.

2. Obowiązujące przepisy prawa polskiego nakładają na zarządcę infrastruktury 
kolejowej obowiązki w zakresie finansowania zadań, o których mowa w art. 28 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115, z późn. zm.), tj. między innymi obowiązek utrzymania przejazdów ko-
lejowo-drogowych. Koszty wyżej wymienionych zadań ponoszone są wyłącznie 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, pomimo że koszty utrzymania przejazdów 
kolejowo-drogowych w obszarze krzyżowania się z drogami publicznymi genero-
wane są w głównej mierze przez ruch drogowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. 
w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw 
kolejowych (Dz.U. UE L z dnia 28 czerwca 1969 r., z późn. zm.), wydatki, ob-
jęte normalizacją, określone w art. 4 ust. 1 pkt d Rozporządzenia nr 1192/69 
w ramach kategorii IV normalizacji, podlegają rekompensacie w sposób prze-
widziany w przepisach tego Rozporządzenia. W związku z powyższym PKP PLK 
SA, jako podmiot wprowadzony wprost do Rozporządzenia nr 1192/69 w zakre-
sie listy podmiotów uprawnionych do uzyskania normalizacji, corocznie składa 
wnioski do Skarbu Państwa, za pośrednictwem ministra właściwego ds. trans-
portu, o przyznanie i wypłacenie rekompensaty z tytułu między innymi utrzy-
mania przejazdów kolejowo-drogowych. W roku 2011 oraz 2012 Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydało decyzje określające 
szacunkowe wartości rekompensaty z tytułu utrzymania przejazdów kolejowo--
-drogowych. Szczegółowe warunki dokonania ich wypłat określa każdorazowo 
umowa pomiędzy Spółką a Ministrem właściwym ds. transportu.

W aktualizowanym obecnie Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych znaj-
dują się projekty pn. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksplo-
atacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I” oraz „Poprawa bezpieczeństwa 
i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II” 
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013. Celem głównym projektów jest poprawa bezpieczeństwa ruchu po-
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ciągów i uczestników ruchu drogowego oraz likwidacja zagrożeń eksploatacyj-
nych przeszło 350 jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowych z drogami 
publicznymi. Ponadto w wyniku realizacji projektów zostaną odwołane istnieją-
ce ograniczenia prędkości, jak również nie będą wprowadzane nowe ogranicze-
nia prędkości na przejazdach objętych projektem, dla których iloczyn ruchu się-
ga wartości granicznych. Przedmiotem obu wyżej wymienionych projektów jest 
poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego w obrębie przejazdów 
kolejowych między innymi poprzez ich przebudowę, zmianę kategorii przejazdu, 
wymianę nawierzchni drogowej na dojazdach i w obrębie przejazdów oraz zabu-
dowę nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sterujących.

Poniższa tabela ilustruje dane dotyczące zdarzeń na przejazdach kolejowo-dro-
gowych (według danych Biura Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe SA).

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Wypadki i kolizje 236 256 274 237 259 257 205

Ranni 134 107 106 91 71 46 46

Zabici 43 32 48 38 50 29 32

Ponadto informuję, iż w styczniu 2013 roku doszło do 16 wypadków i kolizji na 
przejazdach kolejowo-drogowych. Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne.

Jednocześnie informuję, iż w ramach „Umowy o dofinansowanie z budżetu pań-
stwa kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej poniesionych przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA” corocznie przekazywane są zarządcy środki fi-
nansowe z budżetu państwa, z których finansowane są również remonty i na-
prawy bieżące przejazdów kolejowo-drogowych, mające na celu podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa ich użytkowników. Pomimo faktu, iż przedmiotowa 
dotacja jest corocznie powiększana, zarządca nie jest w stanie w krótkim czasie 
doprowadzić całej infrastruktury do zadowalającego stanu technicznego, z uwa-
gi na wieloletnie niedofinansowanie infrastruktury kolejowej, które doprowadzi-
ło do jej degradacji.

3. Odnosząc się do poziomu szkoleń kandydatów na kierowców, uprzejmie infor-
muję, że wyszkolenie kandydata na kierowcę zależy w przeważającej części od 
ośrodka szkolenia kierowców, który prowadzi to szkolenie. Mając na uwadze 
dotychczasowe doświadczenia w szkoleniu kandydatów na kierowców, wprowa-
dzono zmiany w uzyskiwaniu uprawnienia do kierowania pojazdami, które we-
szły w życie w dniu 19 stycznia 2013 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

Wprowadzone zmiany polegają na konieczności realizacji nowego programu 
szkolenia kandydatów na kierowców, który uwzględnia szczegółowy zakres nie-
zbędnej wiedzy do kierowania pojazdami. Zmieniono sposób sprawdzenia wie-
dzy teoretycznej podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy. Egzamin ten 
polega na udzielaniu odpowiedzi na generowane w czasie rzeczywistym pytania, 
które składają się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów, i odnoszą się do real-
nych sytuacji drogowych. W celu uzyskania pozytywnego wyniku z tej części 
egzaminu osoba egzaminowana musi wykazać się umiejętnością zastosowania 
zdobytej wiedzy z zakresu ruchu drogowego.

Dodatkowo należy zauważyć, że wprowadzono obowiązek uczestnictwa co roku 
przez instruktorów nauki jazdy w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawo-
dowego, które mają służyć m.in. podnoszeniu kwalifikacji w zakresie szkolenia 
kandydatów na kierowców. Wzmocniono również nadzór nad przedsiębiorcami 
prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców w taki sposób, że starosta ma co 
najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę każdego ośrodka szkolenia kie-
rowców. Przedsiębiorca jest natomiast obowiązany powiadomić starostę z od-
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powiednim wyprzedzeniem o czasie i miejscu prowadzonych szkoleń dla kan-
dydatów na kierowców oraz o terminie organizacji egzaminu wewnętrznego dla 
kandydatów na kierowców.

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że minął zbyt krótki czas, by oce-
niać skutki wprowadzenia nowych przepisów. Wydaje się, że pierwsze efekty 
przyjętych rozwiązań będą widoczne już w najbliższej przyszłości.

4. Odnosząc się do kwestii prędkości pragnę zauważyć, że prędkość jest kluczo-
wym czynnikiem wpływającym na prawdopodobieństwo i skutki wypadków dro-
gowych. Prawie połowa kierowców w Polsce przekracza dozwolone limity pręd-
kości, a nadmierna bądź niedostosowana do warunków na drodze prędkość 
jest przyczyną prawie jednej trzeciej wypadków śmiertelnych. Z badań prowa-
dzonych na drogach krajowych dotyczących poziomu respektowania ograniczeń 
prędkości w Polsce wynika, że lokalne ograniczenia prędkości respektowane 
są w znikomym zakresie. Ponad 50% kierowców przekracza dopuszczalne limi-
ty prędkości, a najgorsza sytuacja panuje na odcinkach przechodzących przez 
małe i średnie miejscowości, gdzie ponad 85% kierowców przekracza te limity. 
Nadmierna bądź niedostosowana do warunków na drodze prędkość była bez-
pośrednią lub pośrednią przyczyną wypadków, w których w roku 2011 zginęły 
1232 osoby (tj. prawie 30% ofiar śmiertelnych), a 3451 osób było ciężko rannych 
(27,5% ogółu ofiar ciężko rannych).

Wypadki związane z nadmierną prędkością cechują się znacznie większą ciężko-
ścią – średnia liczba ofiar śmiertelnych przypadających na jeden wypadek w tej 
grupie jest o ponad 25% większa od liczby zabitych przypadających na jeden 
wypadek ogółem.

Wyższa prędkość jazdy powoduje: zawężenie i wydłużenie się pola obserwacji, 
skrócenie czasu na przetworzenie informacji i podjęcie właściwych decyzji przez 
kierowcę. Wydłuża się także droga hamowania, a więc maleje szansa na unik-
nięcie zderzenia. W rezultacie duża prędkość jazdy powoduje większe praw-
dopodobieństwo wystąpienia wypadku i poważniejszych jego skutków. Jest to 
spowodowane tym, że w trakcie zderzenia z przeszkodą lub innym pojazdem 
wyzwala się większa niszcząca energia.

Relację pomiędzy zmianą średniej prędkości, a spowodowaną tym zmianą liczby 
wypadków doskonale obrazuje upowszechniony i rozwinięty w 2004 r. przez 
G. Nilssona tzw. „power model”, z którego wynika, że już 5-procentowy wzrost 
średniej prędkości pojazdu prowadzi do (szacunkowego), 10-procentowego 
wzrostu liczby wszystkich wypadków oraz do 20-procentowego wzrostu liczby 
wypadków śmiertelnych.

5. Odnosząc się do kwestii ustawiania znaków drogowych uprzejmie informu-
ję, że zgodnie z przepisami §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, 
poz. 1729) czynności organizacyjno-techniczne m.in. takie jak sporządzenie pro-
jektu organizacji ruchu, zatwierdzenie organizacji ruchu oraz nadzór i analiza 
istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa należy do działań z za-
kresu zarządzania ruchem. Działania te realizuje odpowiednio do kompetencji 
organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi.

Organy zarządzające ruchem określa art. 10 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. 
– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), zgodnie 
z którym:
– Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zarządza ruchem 

na drogach krajowych,
– marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich,
– starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
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Kompetencje wymienionych organów GDDKiA, marszałka województwa oraz 
starosty nie obejmują zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych 
w miastach na prawach powiatu.

Organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w mia-
stach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych – na 
podstawie przywołanych wyżej przepisów – jest prezydent miasta.

Ponadto, uprzejmie wskazuję, że organ zarządzający ruchem, w myśl przepisów 
§6 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r., za-
twierdza na podstawie projektu organizacji ruchu sposób umieszczenia znaków 
i sygnałów drogowych.

Wymagania techniczne i zasady umieszczania na drogach znaków drogowych 
pionowych, również tych, za pomocą których organ może ograniczyć przejazd 
pojazdów o wysokości ponad ... m, określają przepisy rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tech-
nicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, 
poz. 2181, z późn. zm.). W myśl przepisów pkt 3.2.17. załącznika nr 1 do tego 
rozporządzenia znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m” na-
leży umieszczać przed takimi obiektami, jak np. tunele lub wiadukty, oraz przed 
miejscami, gdzie przebiega linia sieci napowietrznej, jeżeli wysokość obiektu nad 
jezdnią jest mniejsza od 4,5 m. Na znaku podaje się liczbę o 0,5 m mniejszą od 
wysokości obiektu nad jezdnią. Z tego wynika, że największą wartością liczbową 
podaną na znaku może być 3,9 m. Wysokość obiektu mierzy się w obrębie drogi, 
w miejscu, w którym odległość sklepienia obiektu od jezdni jest najmniejsza.

Znak B-16 należy powtórzyć, umieszczając go nad jezdnią, np. na obiekcie. Po-
wyższe zasady ustalania wartości podanej na znaku stosuje się również przy 
sklepieniach łukowych, z tym że pomiaru dokonuje się w taki sposób, aby od-
stęp bezpieczeństwa 0,5 m był zachowany między sklepieniem a górną krawę-
dzią pojazdu jadącego możliwie jak najbliżej ściany obiektu.

W przypadkach gdy jezdnia pod obiektem ma więcej niż dwa pasy ruchu dla jed-
nego kierunku, a sklepienie jest w kształcie łuku, wówczas znaki ograniczające 
wysokość pojazdu umieszcza się nad każdym pasem z podaniem odpowiedniej 
wartości. Na znaku umieszczonym przed obiektem podaje się największą z war-
tości określonych na znakach umieszczonych na obiekcie.

Nawiązując do wskazywanych przez Pana senatora kwestii przejazdu – za znak 
określający zakaz wjazdu pojazdów o wysokości wskazanej na znaku – różnych 
pojazdów, których wysokość przekracza wartość podaną na znaku, uprzejmie 
informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy-
kroczeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) niezastosowanie się do 
znaku B-16 stanowi wykroczenie. W przypadku ujawnienia takiego wykroczenia, 
uprawniony organ kontroli ruchu drogowego może nałożyć grzywnę w drodze 
mandatu karnego. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego 
określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 
2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów kar-
nych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 223, z późn. zm.).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze,
zwracam się do Pana w imieniu wrocławskich przedsiębiorców prowa-

dzących przedszkola, punkty przedszkolne i żłobki, sygnalizujących mi kło-
poty, które, jak sądzą, bezzasadnie stwarza im tak zwany sanepid, to jest 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu. Ze względu na 
charakter sprawy oraz na sprawowanie przeze mnie mandatu nie chciałbym 
rozpatrywać tu konkretnego przypadku, który i tak przedawniłby się w cza-
sie interwencji, a jedynie zwrócić uwagę na problem po to, by – jeśli Pan Mi-
nister podzieli moje zdanie – uniknąć tego typu problemów w przyszłości.

Do uruchomienia działalności żłobka czy przedszkola wymagana jest 
pozytywna opinia sanepidu dotycząca budynku, w którym jednostka ma 
działać. W wyniku kontroli w zakresie wymagań higieniczno-zdrowotnych, 
dopuszczającej budynek do użytkowania w charakterze wspomnianej pla-
cówki, sanepid odmawia wystawienia pozytywnej opinii z powodu nieprzy-
stosowania budynku do wymagań osób niepełnosprawnych ruchowo, okreś-
lonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Z tego, co mi wiadomo, wynika, że podstawą kontroli sanepidu w placów-
kach przedszkolnych przed ich otwarciem jest ustawa z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa ta nie przewiduje uprawnień kon-
trolnych w zakresie technicznym budynków, gdyż te pozostają w kompetencji 
Państwowej Inspekcji Budowlanej. Niestety w praktyce od takiej decyzji nie 
przysługuje żadne odwołanie poza złożeniem zastrzeżeń do protokołu, które 
rozpatrywane są przez osoby dokonujące kontroli. Skutkiem opisanej sytuacji 
jest konieczność montowania wind w budynkach, co w najprostszym przy-
padku – winda w formie „fotelika” wzdłuż schodów – kosztuje około 15 ty-
sięcy zł za kondygnację i jest często przeszkodą w otwarciu placówki. Na 
przykład w przypadku przedszkola z jedną dwudziestoosobową grupą, gdzie 
czesne wynosi 750 zł, koszt ten równy jest miesięcznemu przychodowi firmy. 
W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.

1. Na jakiej podstawie prawnej Państwowa Inspekcja Sanitarna doko-
nuje kontroli stanu technicznego budynków w zakresie przystosowania dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo?

2. Czy istnieje zdroworozsądkowa potrzeba lub czy istnieją przepisy wy-
magające dostosowywania wszystkich jednostek do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, skoro w dużych miastach działają dziesiątki tego typu placówek 
i większość z nich nie ma niepełnosprawnych klientów (ani dzieci, ani ich 
rodziców), a na poziomie gminy istnieje możliwość skierowania takich osób 
do jednostek spełniających odpowiednie wymagania?

3. Czy większym dobrem nie byłoby ułatwienie objęcia wszystkich dzieci 
opieką żłobków i przedszkoli poprzez ułatwienie zakładania takich placó-
wek, z zachowaniem odpowiedniej liczby jednostek (na przykład 50% tych 
większych lub tych publicznych) dostępnych dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo?

4. Skoro opinia sanepidu jest niezbędna w procesie zakładania tego typu 
placówek, to czy nie powinna być ona wydawana w formie decyzji admini-
stracyjnej, to jest z możliwością odwołania do wyższej instancji, na przykład 
do wojewódzkiego inspektora, a w dalszej kolejności do sądu? Obecnie decy-
zja o pozytywnej lub negatywnej opinii jest ostateczna nawet wówczas, gdy 
jest rażąco błędna, niedbała lub gdy przekroczone zostały uprawnienia.

Jarosław Obremski
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Odpowiedź�

Warszawa, 2013.03.22

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lutego 2013 r., znak: BPS/043-26-1041/13, przy 

którym przekazane zostało oświadczenie Pana Jarosława Obremskiego, Senatora RP, 
uprzejmie informuję, co następuje.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zajmuje stanowisko w sprawie kontro-
li, stanu technicznego budynków w zakresie przystosowania dla osób niepełnospraw-
nych na podstawie art. 3 pkt 3 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) 
oraz, w zależności od rodzaju obiektu budowlanego lub jego części, a także od sposo-
bu jego realizacji, w oparciu o:

– art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dla obiektów budowlanych realizowanych na 
podstawie decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o pozwo-
leniu na budowę, w stosunku do których nałożono obowiązek uzyskania pozwo-
lenia na użytkowanie obiektu budowlanego;

– §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. 
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów 
dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) wydanego na podstawie art. 25 ustawy 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 
poz. 235);

– §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworze-
nia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 
z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Podczas wydawania tego rodzaju opinii uwzględnia się wymagania zawarte w ww. 
aktach prawnych, jak również w zależności od rodzaju obiektu w przepisach szczegól-
nych w tym m.in.:

– rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

– ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.),

– rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

– rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

– Polskich Normach, w tym PN-83/B-03430/Az3:2000 – Wentylacja w budynkach 
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

Działając na podstawie ww. ustawy Prawo budowlane, organy Państwowej In-
spekcji Sanitarnej, stosownie do art. 56 ust. 1, zajmują stanowisko w sprawie zgod-
ności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wnoszą sprze-
ciw w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego pod względem wymagań 
higienicznych i zdrowotnych tylko wówczas, gdy stwierdzą niezgodność wykonania 
obiektu z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę. 
W przypadkach gdy w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej nie 
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nałożono obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, bądź też adaptacji lo-
kalu dla potrzeb placówek o charakterze opiekuńczym i oświatowym, dokonano bez 
stanowiska organu administracji architektoniczno-budowlanej, organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej wydając opinię stwierdzającą spełnienie lub niespełnienie wy-
magań higienicznych i zdrowotnych, dokonują oceny obiektu kierując się przepisami 
szczegółowymi.

Zgodnie z §3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), budynek przeznaczony m.in. na potrzeby 
oświaty, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej (...) oraz inny 
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji jest obiektem użyteczno-
ści publicznej i jako taki winien spełniać odpowiednie wymagania, w tym m.in. mieć 
zapewnioną dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Stosownie do zapisu §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących 
żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) lokal, w którym ma być prowa-
dzony żłobek lub klub dziecięcy, znajduje się w budynku lub jego części spełniających 
wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochro-
nie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione 
z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, 
w trybie określonym w tych przepisach. Analogicznie, stosownie do §3 ust. 1 rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 
form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.) lokal, w którym 
mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, znajduje się w budynku 
lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budow-
lanych, przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II 
lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw za-
bezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach.

Ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia placówek takich jak żłobek, 
klub dziecięcy, punkt przedszkolny, czy zespół wychowania przedszkolnego, w obiek-
cie niespełniającym ww. wymagań techniczno-budowlanych lub przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, jeżeli lokal jest przeznaczony 
dla nie więcej niż 15 dzieci w przypadku żłobków i klubów dziecięcych oraz jeżeli lokal 
będzie przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci w przypadku punktu przedszkolne-
go lub zespołu wychowania przedszkolnego. Nie przewidziano takiej możliwości dla 
przedszkoli, bez względu na liczbę dzieci.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny nie wymaga w każdym żłobku, klubie 
dziecięcym, punkcie przedszkolnym, czy zespole wychowania przedszkolnego zapew-
nienia dostępności osobom niepełnosprawnym, a jedynie w tych placówkach, gdzie 
funkcjonować ma przedszkole, a także w tych, w których Inwestor planuje objęcie 
opieką dzieci w liczbie przekraczającej 15 w przypadku żłobka i klubu dziecięcego oraz 
25 w przypadku punktu przedszkolnego i zespołu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w 2012 r. nie wydał ani 
jednej opinii negatywnej dla ww. rodzaju placówek ze względu na brak zapewnienia 
dostępności osobom niepełnosprawnym.

Wydanie opinii sanitarnej o spełnieniu wymagań higienicznych i zdrowotnych dla 
przedmiotowych placówek, następuje każdorazowo po przeprowadzeniu kontroli, pod-
czas której sporządzony zostaje protokół kontroli sanitarnej, w którym zawarte są 
wyniki kontroli dotyczące obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli. Jeśli podczas 
kontroli stwierdzone są nieprawidłowości, zostają one wyszczególnione wraz z poda-
niem przepisów prawnych, które naruszono. Strona może w protokole wnieść uwagi 
i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego. Strona otrzymuje 1 eg-
zemplarz protokołu kontroli i ma prawo w terminie 7 dni od daty doręczenia proto-
kołu zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego, a także ma prawo na każdym 
etapie postępowania wglądu w dokumentację znajdującą się w siedzibie powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
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W przypadku, gdyby dla danego obiektu została wydana opinia negatywna, stwier-
dzająca brak spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w dniu jej wydania, 
fakt ten nie przesądziłby o braku możliwości wydania opinii pozytywnej dla tego obiek-
tu, pod warunkiem usunięcia uchybień i nieprawidłowości.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że sposób postępowania przed organami Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej normuje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, tekst jednolity).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 6 marca 2012 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, 

pan Stanisław Gawłowski udzielił odpowiedzi na złożone przeze mnie na 
5. posiedzeniu Senatu w dniu 2 lutego 2012 r. oświadczenie dotyczące stanu 
prac w związku z budową stopnia wodnego na wysokości Nieszawy. Zgod-
nie z tą odpowiedzią Energa SA zawarła umowę na wykonanie niezbędnej 
dokumentacji w realizacji projektu budowy stopnia wodnego z firmą Ove 
Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Termin oddania dokumenta-
cji upłynął 11 grudnia 2012 r. Wskazuje Pan również, iż termin rozpoczęcia 
prac budowlanych jest uwarunkowany procedurą uzyskania decyzji środo-
wiskowej, o którą Energa SA miała wystąpić w grudniu 2012 r.

Ponadto w odpowiedzi z dnia 19 maja 2011 r., udzielonej przez podse-
kretarza stanu, pana Janusza Zaleskiego, na oświadczenie złożone przeze 
mnie na 74. posiedzeniu Senatu w dniu 14 kwietnia 2011 r. w sprawie prac 
związanych z budową kolejnego stopnia wodnego na wysokości Nieszawy 
pojawia się informacja, iż zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego pod-
pisanego 20 sierpnia 2009 r. pomiędzy Energą SA a Krajowym Zarządem 
Gospodarki Wodnej przygotowywane są kwartalne raporty o stanie realizacji 
prac nad projektem budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

Jako senator ziemi kujawskiej z niepokojem śledzę sytuację dotyczącą 
bezpieczeństwa wodnego w moim regionie, szczególnie przed zbliżającym 
się okresem powodziowym. Obawy związane z zagrożeniem powodzią w re-
jonie Włocławka i okolic potęgowane są przez strach przed możliwością wy-
stąpienia katastrofy budowlanej stopnia wodnego we Włocławku. Budowa 
drugiego stopnia wodnego jest priorytetową sprawą dla wszystkich związa-
nych z Włocławkiem.

Biorąc to pod uwagę, proszę o udzielenie informacji w sprawie dokumen-
tacji sporządzonej na zamówienie Energi SA i jej wpływu na dalsze postępy 
w projekcie budowy drugiego stopnia wodnego na wysokości Nieszawy. 

Proszę również o udzielenie informacji, na jakim etapie jest procedura 
przyznania decyzji środowiskowej, o której była mowa w wymienionej odpo-
wiedzi z dnia 6 marca 2012 r. 

Ponadto proszę o udostępnienie raportu sporządzonego przez Energę SA 
w ostatnim kwartale 2012 r.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Stanowisko

Warszawa, 5.03.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem senatora Andrzeja Persona, złożonym na 26. posiedze-

niu Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 r., przekazanym pismem znak: BPS-043-26- 
-1042/13 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle na wy-
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sokości Nieszawy, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu udzielenia 
odpowiedzi. Przesunięcie terminu odpowiedzi umożliwi dokładne rozpoznanie sprawy 
i pozwoli precyzyjnie odnieść się do problemów poruszanych w oświadczeniu.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski

Odpowiedź�

Warszawa, 15 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na oświadczenie senatora Andrzeja Persona, złożone podczas 
26. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 r., przekazane przez p. Marię 
Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu RP pismem z dnia 5.02.2013 r., znak: BPS- 
-043-26-1042/13, w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle na wysokości Nie-
szawy, w załączeniu przekazuję stosowne informacje.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski

Stanowisko w sprawie oświadczenia senatora Andrzeja Persona, złożonego 
na 26. posiedzeniu Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 r. 

przekazanego pismem z dnia 5.02.2012 r., znak: BPS-043-26-1042/13

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.02.2012 r., znak BPS-043-26-1042, przekazu-
jące oświadczenie senatora Andrzeja Persona, złożone na 26. posiedzeniu Senatu RP 
w dniu 30 stycznia 2013 r. w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle na wysokości 
Nieszawy, przekazuję następujące informacje.

1. Proszę o udzielenie informacji w sprawie dokumentacji sporządzonej na zamó-
wienie Energi SA i jej wpływu na dalsze postępy w projekcie budowy drugiego 
stopnia wodnego na wysokości Nieszawy. Proszę również o udzielenie informa-
cji, na jakim etapie jest procedura przyznania decyzji środowiskowej?

Przedsięwzięciem warunkującym bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocław-
ku jest budowa kolejnego piętrzenia zlokalizowanego poniżej. Podpisanie w sierpniu 
2009 r., w obecności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, listu in-
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tencyjnego o partnerskiej współpracy z ENERGA SA w zakresie zabezpieczenia stop-
nia wodnego Włocławek przy jednoczesnym uwzględnieniu rozwoju energetyki wod-
nej i zachowaniu wszelkich zasad ochrony środowiska, było wyrazem poparcia dla 
racjonalnego i skutecznego rozwiązania tego nabrzmiałego od lat problemu. Liczne 
warianty tego rozwiązania były przedmiotem analiz eksperckich przygotowanych na 
zlecenie ENERGA SA. W ramach tych prac rozważano 9 wariantów podstawowych 
oraz 6 wariantów uzupełniających (tzw. kanałowych), dla których przeprowadzono 
wielokryterialną analizę wraz ze szczegółowymi badaniami terenowymi obejmującymi 
inwentaryzację przyrodniczą obszarów Natura 2000, w obrębie których zlokalizowane 
są wszystkie warianty.

Po wnikliwej analizie dokumentacji technicznej oraz opinii ekspertów w zakresie 
technicznym, środowiskowym, hydrogeologicznym, erozji wgłębnej, budowy geologicz-
nej, warunków fizjograficznych i ochrony środowiska, do dalszych prac projektowych 
budowy drugiego stopnia na Wiśle, ENERGA SA wybrała lokalizację w miejscowości 
Siarzewo (Siarzewo II). Miejsce to uznane zostało za najlepsze spośród 20 analizowa-
nych. W końcowym etapie brane były pod uwagę cztery: Przypust, Nieszawa, Siarzewo 
przed Kępą oraz Siarzewo II na wysokości Kępy.

Tę ostatnią lokalizację inwestor uznał za wariant optymalny ze względu na realizo-
wany cel programu ENERGA Wisła, który zakłada poprawę zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowego, produkcję energii ze źródeł odnawialnych, jak również poprawę warun-
ków społecznych, stanu środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego w rejonie stop-
nia we Włocławku. Obiekt wymaga bowiem trwałego zabezpieczenia przed katastrofą, 
a region – zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego. Zdaniem wielu ekspertów cele 
te można osiągnąć poprzez odpowiednią inwestycję hydrotechniczną, która dzięki 
podwyższeniu zwierciadła wody w dolnym stanowisku stopnia Włocławek zapewni 
jego trwałą stabilność. Te wszystkie działania mają na celu zapewnienie, że projekt 
nie tylko w jak najmniejszym stopniu będzie oddziaływał na środowisko, ale również 
zwiększał jego potencjał. Dlatego projekt musi umożliwić wędrówkę ryb, zapobiec ero-
zji wgłębnej w rzece oraz zapewnić kompensację wpływu inwestycji na środowisko.

W związku z faktem, że na podstawie §2 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) – zapory lub inne urządzenia przezna-
czone do zatrzymywania i stałego retencjonowania nie mniej niż 10 mln m3 wody nale-
żą do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
to zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) 
do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć 
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ).

Prace studialne, w tym szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza Doliny Wisły, 
trwały od 2010 roku. Według informacji przekazanych przez ENERGA Invest SA, w ra-
mach prac nad Raportem OOŚ zorganizowano 7 spotkań warsztatowych z wykonawcą 
i ekspertami, podczas których dokonano ustaleń dot. przyjętych rozwiązań projekto-
wych oraz kształtu i zakresu Raportu OOŚ w celu przygotowania tego dokumentu na 
jak najwyższym poziomie. W wyniku wielokrotnych dyskusji i spotkań, konsultacji 
zarówno z wykonawcą i ekspertami, podjęto decyzję o wskazaniu w Raporcie OOŚ 
lokalizacji II stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka na odcinku km 706–707 
Wisły poniżej Zielonej Kępy (lokalizacja została nieznacznie przesunięta w górę rzeki 
w celu ochrony Zielonej Kępy). Według informacji przekazanych przez ENERGA Invest 
SA, kończone są prace związane z przygotowaniem Raportu OOŚ.

W załączeniu przekazuję kopię raportu o stanie realizacji prac w ramach realizowa-
nego przez ENERGA Invest SA Projektu Wisła w okresie od lipca do grudnia 2013 r.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski 
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Załącznik

Gdańsk, 28.02.2013 r.

Szanowny Pan 
Stanisław Gawłowski 
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska

Niniejszym przesyłam na ręce Pana Ministra raport o stanie realizacji prac w ra-
mach realizowanego przez ENERGA Invest SA Projektu Wisła, którego celem jest wy-
budowanie drugiego stopnia wodnego na rzece Wiśle poniżej Włocławka. Niniejszy 
dokument zawiera informacje dotyczące realizacji ww. Projektu w okresie od lipca do 
grudnia 2012 roku.

Lp.
Wykonane/ 
realizowane 

zadania

Części składowe/ 
Krótka charakterystyka

Termin realizacji/ 
informacje 
dodatkowe

1.

Współpraca z Woje-
wodą Mazowieckim 
w ramach „Progra-
mu bezpieczeństwa 
powodziowego dla 
Wisły Środkowej”

W ramach współpracy pomiędzy Wojewodą 
Mazowieckim a ENERGA, w ramach „Pro-
gramu bezpieczeństwa powodziowego Wisły 
Środkowej” dokonano ustaleń w zakresie 
pomiarów batymetrycznych. Wyniki po-
miarów zostaną wykorzystane na potrze-
by Programu przeciwpowodziowego jak 
i dla potrzeb Programu ENERGA Wisła

październik 
– grudzień 2012 r.

W ramach konsultacji „Programu Bezpie-
czeństwa Powodziowego w Regionie Wisły 
Środkowej” przekazano uwagi dotyczące 
konieczności uwzględnienia kwestii bez-
piecznego stopnia wodnego Włocławek

2.

Prace nad Koncep-
cją Programowo- 
-Przestrzenną oraz 
Raportem OOŚ

W ramach prac nad Koncepcją Progra-
mowo-Przestrzenną oraz Raportem OOŚ 
zorganizowano 7 spotkań warsztatowych 
z Wykonawcą i ekspertami współpracu-
jącymi przy Programie, podczas których 
dokonano ustaleń dot. przyjętych rozwią-
zań projektowych oraz kształtu i zakresu 
Raportu OOŚ

lipiec – grudzień 
2012 r.

3.

Współpraca 
z Polsko- 
-Chińską Izbą 
Przemysłowo-Han-
dlową

Nawiązano współpracę w ramach umowy 
o współpracy zawartej w związku z dużym 
zainteresowaniem firm chińskich realiza-
cją projektu budowy stopnia wodnego na 
Wiśle poniżej Włocławka przez ENERGA 
SA oraz w celu rozwoju i wsparcia działań 
stanowiących wspólny obszar zaintereso-
wań inwestycyjnych firm chińskich i Gru-
py ENERGA

sierpień – wrzesień 
2012 r.

4.

Przekazanie prac 
przygotowawczych 
dla projektu Wisła 
do realizacji spółce 
ENERGA Invest

W związku ze zmianami organizacyjnymi 
w Grupie Kapitałowej ENERGA projekt 
budowy zapory i elektrowni na Wiśle po-
niżej Włocławka (dotychczas realizowa-
ny jako Program ENERGA Wisła) został 
przekazany do realizacji spółce ENERGA 
Invest SA pełniącej rolę inwestora zastęp-
czego dla inwestycji prowadzonych w Gru-
pie ENERGA

październik 2012 r.
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5.
Wskazanie lokali-
zacji

W wyniku wielokrotnych dyskusji i spo-
tkań, konsultacji zarówno z Wykonawcą 
jak i ekspertami podjęto decyzję o wskaza-
niu w Raporcie środowiskowym lokalizacji 
II stopnia poniżej Włocławka na odcinku 
km 706–707 Wisły poniżej Zielonej Kępy

październik 
– grudzień 2012 r.

6.
Spotkanie z Mar-
szałkiem Senatu 
RP

Na spotkaniu z Panem Marszałkiem Sena-
tu RP – Bogdanem Borusewiczem przed-
stawiono plany inwestycyjne ENERGA 
oraz omówiono projekt budowy II stopnia 
na Wiśle poniżej Włocławka, który spotkał 
się z jego zainteresowaniem

październik 2012 r.

Udział w spotkaniu zespołu parlamentar-
nego na temat dróg wodnych w Polsce, któ-
re zainaugurował Marszałek Senatu RP

grudzień 2012 r.

7.

Wystąpienie w 
Parlamencie Euro-
pejskim w ramach 
„Śródlądowe drogi 
wodne szansą dla 
Europy i Polski”

Na posiedzeniu w Parlamencie Europej-
skim w Brukseli w dn. 7.10.2012 r. pod-
czas sympozjum „Śródlądowe drogi wodne 
– wszystkie ręce na pokład! Jak poprawić 
łączność w Europie?” zaprezentowano 
Projekt Wisła w kontekście umożliwienia 
realizacji drogi wodnej E-40”

7 listopad 2012 r.

8.

Współpraca 
z Urzędem Mar-
szałkowskim Wo-
jewództwa Kujaw-
sko-Pomorskiego

W ramach współpracy pomiędzy Urzędem 
Marszałkowskim, a ENERGA odbyły się 
warsztaty poświęcone planom budowy dro-
gi wodnej E-40 (Forum Wodne – rewitaliza-
cja dróg wodnych w Polsce) – Rejs po Wiśle

październik 2012 r.

Stanowisko Marszałka Woj. Kuj.-Pom. 
ws. parametrów technicznych i klasy 
drogi biegnącej po zaporze czołowej oraz 
uwzględnienia powiązania układu dro-
gowego województwa poprzez planowany 
stopnień wodny na Wiśle
Spotkania w UM mające na celu wpisanie 
inwestycji do strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego

9.
Współpraca 
z RZGW

Przeprowadzono spotkania dotyczące 
ustalenia obszarów niezbędnej kompen-
sacji przyrodniczej, a także rozpoznania 
możliwości procedowania postępowania 
środowiskowego z RZGW w Gdańsku jako 
partnerem publicznym

październik 2012 r.

10.
Prace nad 
Raportem OOŚ

Odbyły się liczne spotkania konsultacyjne 
zarówno z Wykonawcą jak i wewnętrzny-
mi ekspertami ENERGA ws. przygotowa-
nia Raportu środowiskowego na jak naj-
wyższym poziomie

lipiec – grudzień 
2012 r.

11.
Działania promo-
cyjne i PR

– powołanie zespołu redagującego zeszyt Acta 
Energetica poświęcony Dolnej Wiśle; Spotka-
nia z zespołem autorów i redakcją dotyczyły 
ustaleń w zakresie tematyki numeru oraz 
kwestii technicznych dot. tego wydania;
– współpraca z Towarzystwem Rozwoju 
Małych Elektrowni Wodnych;
– udział w konferencji Wisła XXI wieku „Wi-
sła w turystyce i zrównoważonej energety-
ce” pod patronatem Ministerstwa Środowi-
ska oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki;
– udział w uroczystym podpisaniu umowy 
o przekazaniu środków finansowych na 
przebudowę elementów stopnia Włocławek
– monitoring mediów, press release, me-
dia relations

lipiec – grudzień 
2012 r.
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12.

Realizacja pro-
duktów w ramach 
Umowy z Ove Arup 
(31 produktów)

A. Produkty odebrane (5 produktów)
Raport – zasoby ludzkie. Raport pomocy 
publicznej i notyfikacyjnej przez Komisję 
Europejską dla inwestycji, Ogólna kon-
cepcja techniczna, Raport z inwentaryza-
cji obiektów mających szczególne funkcje 
dla wybranych wariantów, Finalna Inwen-
taryzacja przyrodnicza,
WYKONANO: 100%

B. Produkty w fazie odbioru 
(15 produktów)
Raport oddziaływania inwestycji dla anali-
zowanych lokalizacji – wydanie VI, Wielo-
kryterialna analiza wariantów dla analizo-
wanych lokalizacji i rozwiązań – wydanie 
VI, Raport z rekomendacją dla dwóch naj-
lepszych lokalizacji i wariantu realizujące-
go cele – wydanie VI, Raport ekonomiczny 
przedsięwzięcia wraz z modelami finanso-
wymi dla wybranych wariantów – wydanie 
III, Koncepcje Programowo-Przestrzenne – 
wydanie I, Wstępne koncepcje docelowego 
układu dróg dla wybranych wariantów, 
Analiza rynku dostawców turbin, maszyn 
i innych urządzeń dla wybranych warian-
tów – wydanie II, Koncepcje możliwych 
tras przyłączenia dla wybranych warian-
tów – wydanie I, Harmonogram realizacji 
projektu technicznego i budowy oraz plan 
przetargów – wydanie I, Analiza kosztów 
pozyskania gruntów – wydanie I, Kalku-
lacja kosztów projektu – wydanie I, Ana-
liza możliwości zastosowania schematów 
partnerstwa publiczno-prywatnego – wy-
danie III, Raport Wstępny Oddziaływania 
Inwestycji na Środowisko – wydanie I, Wi-
zualizacja 3D – wydanie I, Makieta progra-
mowo-przestrzenna – wydanie I
WYKONANO: 95%

C. Produkty w fazie realizacji 
(11 produktów)
Kalkulacja kosztów projektu, Analiza 
ekonomiczna, Analiza kosztów i korzyści 
(AKK), Analiza ryzyka, Analiza finansowa, 
Analiza wrażliwości, Założenia i propozy-
cje zasad dla kontraktów na energię, linie 
energetyczne, drogi, koleje i propozycje fi-
nansowania, Raport prawny, Raport koń-
cowy ze Studium Wykonalności, Ostatecz-
ny Raport Oddziaływania na Środowisko, 
Projekt kompensacji przyrodniczej
WYKONANO: 70%

lipiec – grudzień 
2012 r.

O dalszych działaniach dotyczących realizacji Programu ENERGA Wisła będę in-
formował Pana Ministra w miarę postępu prac, w formie syntetycznych raportów oraz 
w ramach bieżących spotkań i realizowanej współpracy.

Dyrektor 
Pionu Projektu Wisła 
Janusz Granatowicz
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zrealizowano dużo 

ważnych dla rozwoju kraju inwestycji. Duża ich liczba dotyczyła zmoderni-
zowania już istniejącej infrastruktury drogowej i wybudowania nowej. Obok 
oczywistych korzyści owe działania polepszają wizerunek Polski w Europie 
i na świecie.

Lista pozytywnych aspektów rozwoju jest bardzo długa i zawiera wiele 
ważnych pozycji. Cieszy fakt, iż granica Schengen została niejako zatarta 
nie tylko z powodu zniesienia uciążliwej kontroli, ale również polepszenia 
jakości jazdy. Polskie drogi stały się tak samo komfortowe jak niemieckie, 
francuskie czy brytyjskie. Tym bardziej smuci fakt, iż takim samym stwier-
dzeniem nie do końca można się posłużyć, jeśli chodzi o krajobraz, jaki towa-
rzyszy kierowcom w czasie jazdy po polskich drogach.

Od początku lat dziewięćdziesiątych wraz z rozwojem rynku reklamy 
pojawiają się w obrębie polskich dróg różnego rodzaju billboardy reklamowe. 
Ich liczba co roku rośnie. Badania marketingowe dotyczące ich skuteczności 
nie są mi znane, natomiast coraz częściej pojawiają się opinie negatywne. 
Po pierwsze, ujemnie wpływają na bezpieczeństwo na drogach. Szczególnie 
w okresie zimowym, kiedy widoczność jest znacznie ograniczona z powodu 
warunków atmosferycznych, rozpraszają kierowców, niejednokrotnie przy-
czyniając się do powodowania wypadków. Po drugie, liczba reklam przy 
drogach w znacznym stopniu ogranicza czytelność ważnych znaków dro-
gowych i tablic informacyjnych, co powoduje duże utrudnienie w ruchu. Po 
trzecie, wpływają ujemnie na jakość polskiego krajobrazu – szpecą go. Pol-
ska może poszczycić się dużą różnorodnością ukształtowania terenu oraz 
flory, które dzięki rozbudowanej infrastrukturze powinny stać się wizytówką 
Polski równie ważną, jak czyste ulice i dworce. Duża liczba billboardów przy 
drogach, które w dużej części nie posiadają charakteru informacyjnego tylko 
reklamowy, godzi w estetykę i obraz Polski.

Do tej pory nie zostały ustanowione żadne przepisy dotyczące ich liczby 
czy wręcz zakazujące stawiania coraz to większej liczby billboardów. Z uwa-
gi na obecną dyskusję na temat bezpieczeństwa drogowego, jak i kształto-
wania polskiej marki za granicą, uważam, że temat ten jest wart uwagi. 
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedsta-
wienie stanowiska w tej sprawie i ewentualnych planów ustawodawczych 
dotyczących tej materii.

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Odpowiedź

Warszawa, 27 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona w sprawie billbo-

ardów reklamowych umieszczanych w sąsiedztwie dróg, przekazane pismem z dnia 
5 lutego 2013 r. (znak: BPS/043-26-1043/13) uprzejmie informuję, co następuje.

Kwestię umieszczania reklam w pasach drogowych dróg publicznych regulują 
przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 1 ww. ustawy zabrania 
się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie 
lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać 
bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabronione jest umieszczanie re-
klam poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów. Natomiast w terenie 
zabudowanym umieścić reklamy można wyłącznie za zgodą zarządcy drogi wyrażoną 
w formie decyzji administracyjnej, po uiszczeniu opłaty. Ponadto należy zauważyć, iż 
kwestię umieszczania reklam przy drogach reguluje również przepis art. 43 ww. usta-
wy, który ustala odległości dla sytuowania obiektów budowlanych od zewnętrznej 
krawędzi jezdni, zależnie od kategorii drogi. W przypadku reklam będących obiektami 
budowlanymi nie ma możliwości uzyskania odstępstw od powyższych odległości.

Odnośnie do lokalizacji reklam poza terenem pasa drogowego, uprzejmie informu-
ję, że zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 
organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może do niego 
wprowadzić ustalenia dotyczące zasad i warunków sytuowania obiektów małej archi-
tektury, tablic i urządzeń reklamowych. Przepis ten umożliwia ustanowienie regulacji 
w zakresie reklamy zewnętrznej bezwzględnie wiążących właścicieli nieruchomości 
znajdujących się na terenie objętym ustaleniami planu miejscowego.

W celu regulacji działalności reklamowej możliwe jest także zastosowanie przepi-
su art. 16 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy, po za-
sięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały może 
utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycz-
nymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Na terenie parku kulturowego 
lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące między innymi 
umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych 
z ochroną parku kulturowego (art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Przykładem zastoso-
wania tego instrumentu jest uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 
3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kultu-
rowy Stare Miasto.

Ponadto uprzejmie informuję, że obecnie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej nie toczą się prace legislacyjne nad aktem prawnym mającym 
na celu kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z reklamą zewnętrzną.

Pragnę podkreślić, że potrzeba dokonania systemowych zmian w obszarze pla-
nowania przestrzennego oraz prawa budowlanego była jedną z przyczyn powołania 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Zgodnie z §7 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 856) celem działania 
Komisji jest opracowanie przepisów rangi ustawowej regulujących w sposób kom-
pleksowy proces inwestycyjno-budowlany – Kodeksu budowlanego. Według obecnych 
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ustaleń Komisji, zagadnienia z zakresu lokalnego planowania przestrzennego znaj-
dą się w opracowywanym Kodeksie. Prace Komisji przebiegają zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, wg którego przedstawienie projektu Kodeksu budowlanego nastąpi 
w dniu 30 listopada 2014 r.

Ponadto od dnia 1 stycznia 2013 r. zagadnienia z zakresu polityki miejskiej przeka-
zane zostały do kompetencji Ministra Rozwoju Regionalnego. Projekt Założeń Krajowej 
Polityki Miejskiej z dnia 20 lipca 2012 r., opracowany w Ministerstwie Rozwoju Regio-
nalnego, zakłada prowadzenie działań mających na celu poprawę ładu przestrzennego 
na obszarach miejskich (działanie 3.4.). Na pojęcie ładu przestrzennego niewątpliwie 
składa się jakość przestrzeni publicznych, w tym sposób eksponowania na nich treści 
o charakterze reklamowym.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Janusz Żbik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Aleksandra Pocieja

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w związku z docierającymi do mnie licznymi infor-

macjami od zdesperowanych pacjentów klinik onkologicznych, którzy boją 
się o swoje życie i zdrowie. Ze względu na niestabilną sytuację panującą już 
od długiego czasu w onkologii, skutkującą zamykaniem oddziałów i gene-
rowaniem ogromnych kolejek w coraz mniejszej liczbie istniejących centrów 
onkologicznych, chorzy nie są pewni tego, gdzie i w jakich warunkach będą 
leczeni, co wywołuje u nich silny niepokój i stres, który wpływa negatywnie 
na efekty dotychczasowej terapii. Mimo że liczba zachorowań na nowotwory 
wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, podejmowane są decyzje o li-
kwidacji oddziałów specjalistycznych leczenia onkologicznego, takich jak na 
przykład oddział ginekologii onkologicznej przy ul. Wawelskiej w Warsza-
wie, gdzie miesięcznie leczyło się około 500 pacjentek. Po jego zamknięciu 
pacjentki musiały stanąć w kolejkach w Centrum Onkologii na Ursynowie, 
do którego w poszukiwaniu specjalistycznej pomocy przyjeżdżają chorzy nie-
mal z całej Polski. Tym bardziej opieka onkologiczna na Mazowszu wymaga 
szczególnej troski i zainteresowania ze strony Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Jednocześnie kondycja finansowa centrum jest ciągle nie najlepsza, 
a chorzy z niepokojem patrzą na plany zamknięcia kolejnych oddziałów, ta-
kich jak oddziały medycyny paliatywnej i leczenia bólu w Centrum Onkologii 
w Warszawie. Sytuacja w całej ochronie zdrowia jest dramatyczna, jednak 
w przypadku ludzi cierpiących na raka każdy dzień zwłoki w leczeniu może 
skutkować znacznym pogorszeniem się stanu zdrowia pacjenta, a w konse-
kwencji nawet jego śmiercią. Opiekę onkologiczną należy więc zakwalifiko-
wać jako ratowanie życia, a nie doraźną pomoc, z której udzieleniem można 
poczekać, aż warunki w służbie zdrowia staną się lepsze.

W grudniu 2012 r. w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia 
dotyczące kierunków zmian w organizacji polskiego systemu opieki onkolo-
gicznej, na którym podkreślano wagę zakresu finansowania opieki zdrowot-
nej, dostępności innowacyjnych leków, liczby specjalistycznych ośrodków 
onkologicznych oraz urządzeń diagnostycznych, od których aż w połowie 
zależy skuteczność leczenia nowotworów. Eksperci i senatorowie podkreślali 
również ogromną wagę kompleksowego leczenia, którego w onkologii wciąż 
brakuje. W obecnej sytuacji szczególną troskę budzi stan świadczeń onkolo-
gicznych na terenie województwa mazowieckiego oraz samej dostępności le-
czenia, ponieważ mniejsze oddziały są zamykane, a wizyta u lekarza wiąże 
się bardzo często z całodniową wyprawą do Warszawy oraz oczekiwaniem 
w długich kolejkach, co jest dla chorego dodatkowym obciążeniem.

Szanowny Panie Ministrze! W związku z tragiczną sytuacją wielu pa-
cjentów, którzy boją się o swoje zdrowie i zachowanie standardów dotych-
czasowej terapii, proszę o informację, jakie działania podejmuje Ministerstwo 
Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w celu zapewnienia pacjentom le-
czącym się na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego właściwego 
dostępu do leczenia onkologicznego. Jednocześnie wnoszę o jak najszybsze 
podjęcie działań w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych 
na terenie województwa mazowieckiego.

Z poważaniem 
Aleksander Pociej
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Stanowisko

Warszawa, 2013.02.25

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Aleksandra Pocieja Senatora RP, złożonym pod-

czas 26. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 r., przekazanym przy piśmie 
Wicemarszałka Senatu Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, znak: BPS/043-26-1044/13, 
z dnia 5 lutego 2013 roku, ze względu na konieczność zgromadzenia dodatkowych in-
formacji w przedmiotowej sprawie, uprzejmie proszę o prolongatę terminu udzielenia 
odpowiedzi na wskazane oświadczenie do dnia 27 marca 2013 r.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki

Odpowiedź�

Warszawa, 2013.04.04

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Aleksandra Pocieja 

na 26. posiedzeniu Senatu, przesłane przy piśmie Pani Marii Pańczyk-Pozdziej Wice-
marszałek Senatu z dnia 5 lutego 2013 r. (znak: BPS/043-26-1044/13), w sprawie 
działań, jakie podejmuje Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia w celu 
zapewnienia pacjentom leczącym się na terenie Warszawy i województwa mazowiec-
kiego właściwego dostępu do leczenia onkologicznego uprzejmie proszę o przyjęcie 
następujących wyjaśnień.

W kwestii likwidacji Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Klinice Onkologicznej 
przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie uprzejmie informuję, że w ramach prowadzonej 
restrukturyzacji i działań naprawczych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Warszawie zostały podjęte czynności mające na celu usprawnienie 
funkcjonowania Instytutu. W efekcie podjętych działań powstała nowa Klinika Gine-
kologii Onkologicznej przy ul. W. K. Roentgena 5, która ma obecnie możliwość objęcia 
leczeniem onkologicznym większej liczby pacjentek w nowych, lepszych warunkach 
oraz zapewnienia dostępu chorym do najnowocześniejszych metod leczenia chorób 
nowotworowych.
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Odnośnie do wskazanych przez Pana Senatora planów zamknięcia Oddziału Me-
dycyny Paliatywnej i Leczenia Bólu w Centrum Onkologii w Warszawie pragnę zazna-
czyć, że nie został on zamknięty, a jedynie zmieniona została podległość strukturalna 
tej komórki z Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Oddział Medycyny Pa-
liatywnej w nowo powstałej Klinice Onkologii i Chorób Wewnętrznych. Przeprowadzo-
na zmiana związana była z możliwością zwiększenia zakresu udzielanych świadczeń 
zdrowotnych zarówno w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jak i leczenia 
szpitalnego.

Odnosząc się do poruszonej przez Pana Senatora kwestii zapewnienia pacjentom 
leczącym się na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego właściwego dostępu 
do leczenia onkologicznego uprzejmie informuję, że zgodnie z uzyskaną informacją 
z Narodowego Funduszu Zdrowia środki finansowe przeznaczone na leczenie onko-
logiczne w umowach na 2013 r. w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
oraz lecznictwa szpitalnego w oddziałach szpitalnych, stanowią wartości nie mniejsze 
niż wartość umów zawartych na rok 2012. Coroczna, odrębna analiza wykonania 
świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w każdym z ww. rodzajów świadczeń poz-
wala określić zapotrzebowanie pacjentów na określone typy świadczeń medycznych 
dostępnych w ramach zawieranych umów z świadczeniodawcami. Z danych przeka-
zanych przez NFZ wynika, że kwoty finansowania świadczeń onkologicznych w woje-
wództwie mazowieckim z roku na rok wzrastają i tak na przykład: w 2011 r. wynosiły 
190 510 331,66 zł (w tym: 26 440 712,30 zł na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną 
i 164 069 619,36 zł na leczenie szpitalne w oddziałach szpitalnych), w 2012 r. – 
200 563 526,97 zł (w tym: 29 117 803,33 zł na ambulatoryjną opiekę specjalistycz-
ną i 171 445 723,64 zł na leczenie szpitalne w oddziałach szpitalnych), natomiast 
w 2013 r. wynoszą – 202 151 051,06 zł (w tym: 30 999 442,30 zł na ambulatoryjną 
opiekę specjalistyczną i 171 151 608,76 zł na leczenie szpitalne w oddziałach szpi-
talnych).

Jednocześnie informuję, że aby poprawić dostępność i jakość świadczeń opieki 
zdrowotnej m.in. z zakresu onkologii, Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lip-
ca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania opracowania dotyczące-
go zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i realizacji tych umów 
przez świadczeniodawców w wybranych zakresach świadczeń (Dz. Urz. MZ z 2012 r. 
poz. 55), został powołany przy Ministrze Zdrowia Zespół, w skład którego wchodzą 
m.in. przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego oraz Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Podstawowym 
zadaniem Zespołu jest przygotowanie opracowania, zawierającego w szczególności: 
metodologię przeprowadzenia analizy zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz ich realizacji, analizę zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej i realizacji tych umów na obszarze całego kraju w wybranych zakresach 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz omówienie wynikających z analizy zjawisk i proble-
mów oraz propozycje działań naprawczych.

Odnośnie do poruszanej przez Pana Senatora kwestii dostępności do innowacyj-
nych leków informuję, że leczenie pacjentów z chorobą nowotworową jest finansowa-
ne ze środków publicznych w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej, 
co określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, 
poz. 696 z późn. zm.). Należy podkreślić, iż większość pacjentów, u których stosowane 
są terapie innowacyjnymi lekami, otrzymuje je bezpłatnie w ramach programów leko-
wych. Obecnie funkcjonuje 14 programów lekowych, które dotyczą leczenia nowotwo-
rów, w ramach których pacjenci otrzymują bezpłatnie innowacyjne leki zawierające 
20 różnych substancji czynnych, stosowanych w ramach najnowszych terapii prze-
ciwnowotworowych. Jednocześnie należy podkreślić, iż w zakresie leczenia chorób 
nowotworowych, w Ministerstwie Zdrowia, w porozumieniu z ekspertami z różnych 
dziedzin medycyny oraz we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych, 
stale prowadzone są prace nad nowymi programami lekowymi oraz nad wprowadza-
niem zmian do programów już istniejących, mające na celu umożliwienie pacjentom 
dostępu do nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych metod farmakoterapii.
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W związku z propozycją zakwalifikowania opieki onkologicznej „jako ratowania 
życia, a nie doraźną pomoc, z której udzieleniem można poczekać, aż warunki w służ-
bie zdrowia staną się lepsze”, uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. 
zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 
z późn. zm.), podmioty lecznicze mają obowiązek natychmiastowego udzielenia świad-
czeń opieki zdrowotnej każdej osobie, która znalazła się w nagłej sytuacji, wymagającej 
bezzwłocznego ich udzielenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Natomiast 
ocena, czy pacjent pozostaje w takiej właśnie sytuacji, należy do uprawnionego leka-
rza, zatrudnionego w danym podmiocie leczniczym. Jednocześnie należy zauważyć, 
że chociaż nowotwory złośliwe są w czołówce zagrożeń zdrowotnych Polaków, to nie 
we wszystkich przypadkach i na każdym etapie rozpoznania choroby nowotworowej 
mamy do czynienia z procedurą ratującą życie określoną w art. 15 i 19 ww. ustaw.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Krzysztof Chlebus
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Interesując się jakością życia młodych ludzi, zwracam się do Pani z pew-

nym problemem, który z upływem lat niestety przybiera na sile. Sprawa do-
tyczy liczby uczelni wyższych, które niczym grzyby po deszczu mnożą się 
rokrocznie, „produkując” tym samym coraz to większe rzesze potencjalnie 
bezrobotnych absolwentów. Mam tu na myśli szkoły, które powstają nagle 
i tworzą sztuczną de facto konkurencję względem już istniejących: zarów-
no tych publicznych, jak i prywatnych o ugruntowanej w danym mieście 
pozycji. Proces ów rozwinął się do tego stopnia, że kierunki niegdyś przy-
pisane do konkretnych uczelni (z uwagi na ich specyfikę) obecnie tworzo-
ne są tak naprawdę wszędzie, jednak poziom nauczania pozostawia wiele 
do życzenia. Niejednokrotnie byłem świadkiem wyznań wykładowców tego 
typu szkół, którzy przyznawali, że zmuszeni są zaniżać poziom wykłada-
nej wiedzy, ponieważ studenci nie są w stanie przyswoić jej w pierwotnej 
postaci. A wszystko to skutkuje tym, że młody człowiek kończący tego typu 
uczelnię jest siłą rzeczy gorzej przygotowany do wyuczonego zawodu aniżeli 
jego „konkurent” ze szkoły o dłuższej historii. W ten sposób rynek obfitu-
je w szeroką rzeszę absolwentów danego kierunku, jednak absolwentów 
o nieporównywalnym poziomie wiedzy. Nie jest to zatem zdrowa rywaliza-
cja, powiedziałbym, że wręcz szkodliwa, bowiem w ten sposób dwoje ludzi 
o niewspółmiernym zasobie wiedzy otrzymuje ten sam tytuł naukowy. Czy 
taka „nadprodukcja” zawodów jest nam w obecnych czasach rzeczywiście 
potrzebna? Czy nie lepiej byłoby zachęcać młodych ludzi do wyuczenia się 
i wykonywania profesji, które aktualnie są na rynku pożądane?

Odnoszę nieodparte wrażenie, iż nadawane przez uczelnie wyższe ty-
tuły naukowe, które niegdyś świadczyły o faktycznie niebagatelnej wiedzy 
absolwenta i przyznawane były wybranym jednostkom, obecnie uległy ab-
solutnemu zdeprecjonowaniu. Sytuacja ta nie jest korzystna ani dla pań-
stwa (w tym rynku pracy), ani dla samych zainteresowanych – studentów. 
Tendencja, o której mówię, ma miejsce od lat i nic nie wskazuje na to, aby 
coś miało się w tej sprawie zmienić.

Zwracam się do Pani z zapytaniem, czy również Pani dostrzega ten pro-
blem i czy widzi Pani jakieś realne szanse na rozwiązanie go.

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Stanowisko 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE NAUKI 
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Warszawa, 1 marca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

W związku z nadesłanym przy piśmie o sygnaturze BPS/043-26-1045/13 z dnia 
5 lutego br. oświadczeniem Senatora Mariana Poślednika, zwracam się z uprzejmą 
prośbą o przedłużenie terminu zajęcia stanowiska wobec tego oświadczenia przez Mi-
nister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 11 marca br.

Podsekretarz Stanu 
Jacek Guliński

Odpowiedź�

Warszawa, 7 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z nadesłanym przy piśmie o sygnaturze BPS/043-26-1045/13, z dnia 

5 lutego 2013 r., oświadczeniem Pana Senatora Mariana Poślednika pragnę przedsta-
wić następujące informacje.

Lepsze przygotowanie absolwentów studiów wyższych do potrzeb rynku pracy było 
jednym z podstawowych celów przeprowadzonej w 2011 r. reformy systemu szkol-
nictwa wyższego. Kluczowe działania w tym zakresie polegały głównie na stworzeniu 
nowych możliwości dla uczelni w zakresie prowadzonej przez nie dydaktyki. Cechą 
zasadniczą wprowadzanych zmian jest koncentrowanie się w realizacji programów 
kształcenia na osiąganych efektach kształcenia, a nie tylko na formalnej realizacji 
procesu dydaktycznego. Działania w zakresie lepszego przygotowania absolwentów 
studiów wyższych do potrzeb rynku pracy są także obecnie priorytetem w działalności 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co znalazło odzwierciedlenie w przygoto-
wanym w 2012 r. Projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkol-
nictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych w roku 2011 w ramach refor-
my szkolnictwa wyższego jest wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnic-
twa Wyższego. Jest to opis kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa 
wyższego przez określenie efektów kształcenia – zdefiniowanych w kategorii wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych, a nie – jak było dotychczas – przez określenie 
samego procesu kształcenia. Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkol-
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nictwa Wyższego wiązało się z odejściem od jednolitych dla całej Polski standardów 
kształcenia i przywróceniem autonomii uczelni w zakresie konstruowania programów 
kształcenia. Konsekwencją wprowadzonych zmian będzie tworzenie przez uczelnie 
zupełnie nowych kierunków studiów, które dużo lepiej będą dopasowane do potrzeb 
rynku pracy – tak krajowego, jak i regionalnego oraz lokalnego.

Zmienia się więc na korzyść, będące przedmiotem troski Pana Senatora Pośledni-
ka, znaczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Obecnie dyplom ma poświad-
czyć osiągnięcie przez absolwenta zakładanych efektów kształcenia, które zostały 
przez uczelnie zdefiniowane w programie kształcenia. Podkreślić należy, że Polska 
Komisja Akredytacyjna zobowiązana została do uwzględnienia tego problemu w oce-
nie jakości kształcenia.

Tworzony przez uczelnie program studiów powinien odnosić się także do profi-
lu kształcenia. Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązuje 
uczelnie do określenia, czy dane studia są prowadzone w profilu ogólnoakademickim 
czy praktycznym. Co ważne, zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawo-
dowym, które są przewidziane w programie studiów dla profilu praktycznego, muszą 
umożliwiać bezpośrednie wykonywanie odpowiednich czynności praktycznych przez 
studentów. Ustawa umożliwia uczelniom prowadzenie kształcenia przy współpracy 
wybitnych praktyków.

Dla lepszego dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy wprowadzono także 
regulację nakładającą na publiczne uczelnie zawodowe obowiązek ulokowania w ich 
strukturach konwentu. W jego skład mogą wchodzić w szczególności przedstawiciele 
organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucji 
i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych, instytucji finansowych, or-
ganizacji pracodawców i samych pracodawców.

Wprowadzono obowiązek monitorowania przez uczelnie karier zawodowych swoich 
absolwentów. Monitoring jest elementem wewnętrznego systemu zapewniania jakości 
w uczelni, a wyniki prowadzonego monitoringu powinny być podstawą do moderniza-
cji programów kształcenia – także te działania będą brane pod uwagę przez Polską Ko-
misję Akredytacyjną przy dokonywaniu wspomnianej wcześniej oceny programowej. 
Co ważne, wyniki monitoringu prowadzonego przez uczelnie stanowić będą również 
podstawę do podjęcia przez kandydatów na studia decyzji o rozpoczęciu kształcenia 
w danej uczelni na konkretnym kierunku.

Rośnie także znaczenie inkubatorów przedsiębiorczości. Wiele uczelni tworzy 
w swojej strukturze takie podmioty w celu udzielania przez nie specjalistycznej pomo-
cy organizacyjnej, prawnej i technicznej studentom, doktorantom oraz absolwentom, 
którzy chcą rozpocząć albo rozpoczęli już swoją działalność gospodarczą. Sprawnie 
działające inkubatory przedsiębiorczości, a także licznie powstające centra transferu 
technologii, powinny również znacząco przyczyniać się do ograniczania bezrobocia 
wśród absolwentów.

Ważnym instrumentem legislacyjnym w aspekcie dopasowania systemu kształce-
nia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki jest także powołanie, przez ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego, Rzecznika Praw Absolwenta. Jego zadaniem jest we-
ryfikowanie stopnia dopasowania programów studiów do potrzeb gospodarki, udział 
w procesie deregulacji zawodów, współdziałanie z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w zakresie częściowej bądź całkowitej deregulacji zawodów, których wyko-
nywanie jest uzależnione od posiadania wyższego wykształcenia.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2008 roku realizuje program kie-
runków zamawianych. Wsparcie dla kierunków, których absolwenci są najbardziej 
pożądani na rynku pracy, ma służyć podniesieniu atrakcyjności i jakości kształce-
nia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Projektując ten 
mechanizm oparto się na wynikach badań potrzeb przedsiębiorców w zakresie umie-
jętności i wiedzy, jakie zatrudniani przez nich absolwenci danego kierunku studiów 
powinni posiadać.

Program umożliwił korzystne zmiany struktury kształcenia – popularne stają się 
bowiem kierunki studiów kluczowe dla rozwoju gospodarki o najwyższym potencjale 
zatrudnienia.
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Należy także zaznaczyć, że obserwowany od niedawna trend spadkowy liczby stu-
dentów w Polsce powodować może konkurencję wśród uczelni o studentów poprzez 
podnoszenie jakości studiów, a także służyć konsolidacji uczelni i wzmocnieniu ich 
potencjału.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Barbara Kudrycka
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Oświadczenie senator Jadwigi Rotnickiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócił się jeden z mieszkańców Pozna-

nia z prośbą o interwencję i wyjaśnienia w związku z rozporządzeniem mini-
stra zdrowia z 15 kwietnia 2011 r. w sprawie badań kierowców – załącznik 
nr 4 oraz załącznik nr 4b, dotyczący sposobu oceny stanu zdrowia osoby 
chorej na padaczkę w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Z dokumentacji przedstawionej przez owego mieszkańca wynika, że od 
dwudziestu siedmiu lat nie ma on żadnych objawów chorobowych związa-
nych z wcześniejszymi kłopotami neurologicznymi. Jest osobą aktywną za-
wodowo, ale zmiana pracy, na której szczególnie mu zależy, wiąże się z ko-
niecznością prowadzenia pojazdu służbowego, samochodu osobowego. Jego 
zdaniem taką możliwość daje mu pkt 3 tego rozporządzenia, który brzmi na-
stępująco: „Zdolność do kierowania pojazdem osoby ubiegającej się o prawo 
jazdy lub posiadającej prawo jazdy, u której stwierdzono strukturalną zmia-
nę śródmózgową lub śródczaszkową, podlega ocenie indywidualnej przez 
lekarza neurologa. Lekarz neurolog może określić wymagania dotyczące dal-
szej obserwacji lekarskiej oraz wskazać okres, w którym osoba posiadająca 
prawo jazdy nie może kierować pojazdami”.

Dodatkowym argumentem może być zapis w pkcie 5 rozporządzenia 
mówiący, że „osobie, u której rozpoznano padaczkę, przyjmującej leki prze-
ciwpadaczkowe, posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, 
T, można wydawać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważności po 
przedstawieniu opinii neurologa potwierdzającej brak napadów padaczko-
wych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia. Po tym okresie osoba podlega 
badaniom kontrolnym przez lekarza neurologa co pół roku przez okres dwóch 
lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od 
wskazań lekarskich”.

Tymczasem pkt 10 wspomnianego rozporządzenia mówi, że „osoba po-
siadająca prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, u której kiedykolwiek 
rozpoznano padaczkę lub kiedykolwiek wystąpił napad symptomatologii pa-
daczkowej, nie może być uznana za zdolną do kierowania pojazdami w ra-
mach obowiązków służbowych”.

Mieszkaniec Poznania, o którym mowa, jest gotowy stawić się na wszel-
kie badania, także, a może przede wszystkim neurologiczne, i powiedział: 
„chcę pracować i płacić podatki, chcę mieć prawo utrzymywać swoją rodzi-
nę, ponieważ będę mógł pracować”. Jak na razie tej szansy nie ma. W związ-
ku z tym zwracam się do Pana Ministra o wyjaśnienie tej sytuacji.

Z poważaniem 
Jadwiga Rotnicka
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Odpowiedź

Warszawa, 2013.02.26

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Jadwigę Rotnicką 

na 26. posiedzeniu Senatu RP, w dniu 30 stycznia 2013 r., przesłane przy piśmie 
Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu z dnia 5 lutego 2013 r. (znak: 
BPS/043-26-1046/13), w sprawie sposobu oceny stanu zdrowia osoby chorej na pa-
daczkę, uprzejmie przedstawiam poniższe stanowisko.

Kwestie związane ze sposobem oceny stanu zdrowia osoby chorej na padaczkę 
w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami zostały uregulowane w załączniku nr 4b do rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiega-
jących się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15, z późn. zm.) 
wydanego na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).

Przedmiotowy załącznik został dodany do powyższego aktu wykonawczego rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 88, poz. 503) z uwagi na konieczność wdrożenia po-
stanowień dyrektywy Komisji 2009/112/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej 
dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, 
str. 26) oraz dyrektywy Komisji 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej 
dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy 
(Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 31).

Stosownie do pkt 10 załącznika nr 4b do rozporządzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 
pojazdami, osoba posiadająca prawo jazdy kategorii A, Al, B, BI, B+E, T, u której kie-
dykolwiek rozpoznano padaczkę lub kiedykolwiek wystąpił napad o symptomatologii 
padaczkowej, nie może być uznana za zdolną do kierowania pojazdami w ramach 
obowiązków służbowych.

Odnosząc się do przepisów, o których mowa w pkt 3 i 5 załącznika nr 4b do ww. 
rozporządzenia uprzejmie informuję, iż regulacje te nie odnoszą się do osoby posiada-
jącej prawo jazdy kategorii A, Al, B, BI, B+E, T, kierującej pojazdem w ramach obo-
wiązków służbowych.

Zgodnie z dyrektywą 91/439/EWG, w pkt 12 załącznika nr III dyrektywy okreś-
lono, iż napady padaczkowe lub inne nagłe zaburzenia stanu świadomości u osoby 
prowadzącej pojazd z napędem silnikowym stanowią poważne zagrożenie dla bezpie-
czeństwa ruchu drogowego uzależniając możliwość prowadzenia pojazdów przez ww. 
osoby od spełnienia szeregu dodatkowych warunków związanych z przebiegiem cho-
roby oraz uniemożliwiając im uzyskanie uprawnień II grupy kierowców tj. prawa jazdy 
kategorii C, Cl, D, Dl, C+E, Cl+E, D+E, Dl+E.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego

skierowane do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pracownicy i związki zawodowe poinformowały mnie o trudnej sytu-

acji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu sp. z o.o. Jak 
wynika z przedstawionych informacji Ministerstwo Skarbu Państwa podję-
ło decyzję o odstąpieniu od negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki 
wszczętych na podstawie opublikowanego w dniu 22 października 2012 r. 
zaproszenia. Zdaniem interweniujących stawia to spółkę w dramatycznym 
położeniu.

Spółka PKS Lubliniec realizuje transport lokalny mieszkańców dla miej-
scowości: Lubliniec, Koszęcin, Pawonków, Ciasna, Kochanowice, Herby, 
Olesno, Praszka, Przystajń, Kłobuck, Panki, Kalety, Dobrodzień, Tarnowskie 
Góry, Częstochowa. Na podstawie zawartych umów realizuje również dowo-
zy dzieci do szkół w wielu małych miejscowościach powiatu lublinieckiego. 
Od 9 grudnia 2012 r. obsługuje także autobusową komunikację zastępczą 
dla Kolei Śląskich. Spółka zatrudnia obecnie stu pracowników i realizuje pro-
gram restrukturyzacyjny zatwierdzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa, 
jednak do jego sukcesu konieczne jest pilne pozyskanie zewnętrznego inwe-
stora. Takim inwestorem, zdaniem interweniujących, jest firma PKS Gliwice, 
która odpowiedziała na ofertę MSP, ale nie podjęto z nią negocjacji.

W przypadku rozpoczęcia procesu likwidacyjnego spółka nie będzie 
mogła uczestniczyć w ogłaszanych przetargach, co stanowi duże niebezpie-
czeństwo dla funkcjonowania spółki i zapewnienia transportu zbiorowego 
dla mieszkańców powiatu lublinieckiego. Chciałbym podkreślić, że podobny 
problem ma PKS Częstochowa.

W związku z przedstawioną przez pracowników sytuacją proszę o udzie-
lenie wyjaśnień w tej sprawie oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego mimo 
zgłoszonej oferty nie podjęto negocjacji z PKS Gliwice?

Z poważaniem 
Andrzej Szewiński

Odpowiedź�

Warszawa, 8 marca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Szewińskiego z dnia 5 lu-
tego 2013 r. (BPS-043-26-1047/13) w sprawie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej w Lublińcu Sp. z o.o. (dalej: PKS Lubliniec) i Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej Częstochowa w Częstochowie SA (dalej: PKS Częstochowa) przedsta-
wiam informacje dotyczące przebiegu procesów prywatyzacji ww. Spółek.

Ostatnia próba prywatyzacji PKS Lubliniec i PKS Częstochowa prowadzona była 
w trybie określonym w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 ze zm.), tj. w trybie 
negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Publikacja zaproszenia do negocjacji w sprawie nabycia należących do Skar-
bu Państwa 85% udziałów/akcji ww. Spółek miała miejsce w dniu 22 października 
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2012 r. Termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie 
do negocjacji upłynął w dniu 19 listopada 2012 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła 
jedna oferta wstępna nabycia udziałów PKS Lubliniec, złożona przez Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz dwie oferty wstępne 
nabycia akcji PKS Częstochowa, złożone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samo-
chodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz Polską Komunikację Samochodową 3 
Sp. z o.o. z siedzibą W Warszawie.

W dniu 10 grudnia 2012 r., po szczegółowej analizie złożonych ofert, podjęta zosta-
ła decyzja o odstąpieniu od negocjacji w sprawie nabycia udziałów/akcji Spółek. Jej 
podstawą był fakt, iż zaoferowane przez potencjalnych inwestorów ceny za należące do 
Skarbu Państwa udziały akcje Spółek były znacząco niższe od minimalnych wartości, 
wynikających z opracowanych na zlecenie Ministra Skarbu Państwa przez zewnętrzne 
firmy doradcze aktualnych oszacowań ich wartości. Różnice te były na tyle znaczące, 
iż w mej ocenie, nie dawały szansy na osiągnięcie przez strony, w przypadku podjęcia 
negocjacji, porozumienia co do warunków transakcji, akceptowalnych przez Skarb 
Państwa.

Pragnę podkreślić, iż w przypadku PKS Częstochowa była to trzecia próba prywa-
tyzacji pośredniej; wszystkie dotychczasowe próby prowadzone były w trybie negocja-
cji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

W przypadku PKS Lubliniec była to piąta próba prywatyzacji; cztery próby prowa-
dzone były w trybie negocjacji, jedna w trybie przetargu publicznego.

Jednocześnie informuję, iż:
– w odniesieniu do PKS Częstochowa podjęta została decyzja o ponownym 

wszczęciu procesu prywatyzacji w trybie negocjacji podjętych na podstawie 
publicznego zaproszenia, publikacja zaproszenia do negocjacji planowana jest 
na marzec br.,

– w odniesieniu do PKS u Lublińcu obecnie nie jest planowane ponowne urucho-
mienie procesu prywatyzacji.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia oraz informacje zostaną 
uznane za satysfakcjonujące.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Urszula Pasławska
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Oświadczenie senatora Aleksandra Świeykowskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich kilku tygodniach w mediach pojawiło się wiele informacji 

o tym, że w przyjętym przez rząd programie budowy dróg ekspresowych i ob-
wodnic nastąpią istotne cięcia w ciągu dróg krajowych kilku województw. 
Cięcia te w istotnej mierze dotyczą województwa opolskiego. Z przewidzia-
nej w programie budowy obwodnic Nysy, Niemodlina oraz Kędzierzyna--
-Koźla mają być wykreślone wszystkie trzy przedsięwzięcia. Oznacza to, 
że w latach 2014–2020 w województwie opolskim nie wybuduje się żadnej 
obwodnicy.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że budowa obwodnicy 
Kędzierzyna-Koźla była przewidziana już w programie na lata 2007–2013. 
W praktyce wykonano tylko jej pierwszy etap, część południową. Część pół-
nocna miała być realizowana jeszcze w 2013 r., tymczasem teraz wypada 
całkowicie z realizacji. Budowa obwodnicy Nysy właściwie już w stu procen-
tach jest przygotowana do rozpoczęcia. Na sporządzenie całej dokumentacji, 
opinii, projektów i analiz wydano znaczące środki. Brakuje jedynie zgody na 
rozpoczęcie inwestycji. Dalece zaawansowane są również prace przygoto-
wawcze do budowy obwodnicy Niemodlina.

Wykreślenie tych inwestycji na obecnym etapie oznacza także zmarno-
wanie sporej części zaangażowanych już środków i poniesionych przez sa-
morządy kosztów. Czy są to zatem decyzje ostateczne?

Inwestycje te miały zapewnić dostęp do przewidzianych przez samo-
rządy terenów inwestycyjnych. Jawiły się one jako szansa dla powiatów 
nyskiego i prudnickiego o ponaddwudziestoprocentowym bezrobociu. Zapo-
wiedzi wskazujące, że inwestycje te zostają wykreślone z planów realizacji, 
wywołały duże niezadowolenie i poważny niepokój o codzienny byt i bezpie-
czeństwo ekonomiczne tamtejszej ludności.

Zapowiedzi takich decyzji mijają się także z pełnymi troski wypowie-
dziami premiera Donalda Tuska i jego zainteresowaniem specjalnym progra-
mem demograficznym stworzonym przez władze regionu.

Wskazywanie, iż inwestycje te powinny być realizowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014–2020, jest sugestią abstrahującą od realiów. Środki przewidziane 
w tym programie nie wystarczyłyby na pokrycie kosztów tych inwestycji.

Czy wobec faktu, że konsekwencje wykreślenia tych inwestycji będą dla 
mieszkańców regionu niezwykle drastyczne, jest możliwa korekta tych złych 
dla Opolszczyzny planów?

Z wyrazami szacunku 
Aleksander Świeykowski
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Odpowiedź

Warszawa, 21 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Aleksandra Świeykowskiego, prze-

kazane przy piśmie z dnia 5 lutego 2013 r. (BPS/043-26-1048/13), dotyczące re-
alizacji obwodnicy Nysy, Niemodlina oraz Kędzierzyna-Koźla, poniżej przedstawiam 
stanowisko w sprawie.

Od kilku lat w Polsce jest prowadzona intensywna budowa nowoczesnej infrastruk-
tury drogowej na skalę niemającą precedensu. Obecnie realizowany jest Program Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 
25 stycznia 2011 r. Dokument ten jest w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) programem wielolet-
nim i jako taki ma przyznane środki na wszystkie lata realizacji. Rada Ministrów przy-
znała na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Programie 82,8 mld zł, począwszy 
od 2010 roku. Zakres rzeczowy zawarty w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 
2011–2015 został dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa.

Inwestycje na drogach krajowych realizowane są zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Są to zadania polegające na 
budowie autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miejscowości a także zadania pole-
gające na przebudowie istniejących dróg krajowych. Szczegółowy wykaz zadań realizo-
wanych jest dostępny w Załączniku nr 1 do Programu, na stronie internetowej resortu 
(www.transport.gov.pl) w zakładce „Autostrady i drogi krajowe/Program Budowy Dróg 
Krajowych” a także na stronie internetowej organu odpowiedzialnego za realizację za-
dań, jakim jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (www.gddkia.gov.pl) 
w sekcji „Sprawdź na mapie przygotowanie dróg i autostrad”.

Interesujące Pana senatora inwestycje znajdują się w obecnie realizowanym Pro-
gramie, budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla na drodze krajowej nr 40 (2 etapy) 
uwzględniona jest w Załączniku nr 1a do Programu, natomiast budowa obwodnicy 
Nysy i Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 41 i 46 znajdują się w Załączniku nr 2 
Programu.

Zaawansowanie prac nad zadaniem polegającym na budowie obwodnicy Nysy 
w ciągu drogi krajowej nr 41 jest następujące:

– decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzię-
cia uzyskano w dniu 14 października 2009 r.,

– w dniu 2 lipca 2010 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych: 
Koncepcji Programowej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, mate-
riałów do przetargu na roboty budowlane i kosztorysu inwestorskiego,

– w dniu 29 grudnia 2011 r. przekazano opracowany projekt budowlany,
– w dniu 16 lutego 2012 r. odbyła się Rada Techniczna kończąca etap projektu 

budowlanego.
W chwili obecnej opracowywane są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, Studium wykonalności 
i materiały promocyjne.

Odnosząc się do zadania polegającego na budowie obwodnicy Niemodlina w ciągu 
drogi krajowej nr 46, należy wskazać iż:

– decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzię-
cia uzyskano w dniu 8 września 2010 r., dla wariantu IV (wariant południowy); 
decyzja ta jest ostateczna;

– w dniu 14 października 2011 r. uzyskano zatwierdzenie Dokumentacji geolo-
giczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej (Geolog Wojewódzki);
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– w dniu 26 marca 2012 r. Biuro Projektowe Mosty Katowice przekazało Zamawia-
jącemu: operaty wodnoprawne, geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych, opracowania prawne, dokumentację geodezyjną stałego (podziały 
nieruchomości) i czasowego zajęcia, Raport z ponownej oceny oddziaływania in-
westycji na środowisko, projekt budowlany (w tym uzyskane do tej pory opinie 
i uzgodnienia oraz protokóły ZUD);

– w dniach 22–23 marca 2012 r. przeprowadzono audyt bezpieczeństwa ruchu 
drogowego BRD dla etapu projektu budowlanego.

Obecnie wprowadzane są uwagi do ww. opracowań wynikłe podczas weryfikacji do-
kumentacji, audytu BRD oraz rady technicznej z 7 maja 2012 r., ponadto opracowywany 
jest projekt wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, przed-
miar robót, kosztorys inwestorski, Studium wykonalności i materiały promocyjne.

Odnośnie do budowy obwodnicy Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla na dro-
dze krajowej nr 40 (2 etapy) etap II informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji w dniu 
18 marca 2010 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację inwestycji. Oddział GDDKiA w Opolu zawarł umowę z wykonawcą – firmą 
Apia XXI I.A.K. na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dotychczas odebrana została Koncepcja Programowa oraz dokumentacja geolo-
giczno-inżynierska. Ponadto zakończony i nieodebrany jest etap projektu budowlane-
go. GDDKiA Oddział Opole finalizuje sprawę przekazania i odbioru projektu budowla-
nego z powodu faktu, iż biuro projektowe Wykonawcy dokumentacji jest w likwidacji. 
Z tego też powodu Wykonawca nie opracował projektu wykonawczego i materiałów 
przetargowych, jak również kosztorysu inwestorskiego. Jest za to obciążony karami 
umownymi.

Jednocześnie informuję że resort transport przygotowuje plany inwestycyjne, 
które będą realizowane w latach 2014–2020. Należy jednak zaznaczyć, iż ostateczne 
ustalenie listy nastąpi w momencie, kiedy znane będą poziomy finansowania dostęp-
ne do wykorzystania na infrastrukturę drogową w zakresie dróg krajowych realizowa-
nych przez GDDKiA w Wieloletnich Ramach Finansowych Unii Europejskiej na lata 
2014–2020. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem resortu, zadaniami, które planowane 
są do umieszczenia w nowym Programie drogowym są najważniejsze strategiczne ciągi 
brakujących autostrad i dróg ekspresowych.

Ponadto w resorcie transportu trwają prace nad stworzeniem w ramach przyszłej 
perspektywy finansowej UE 2014–2020 nowego mechanizmu realizacji inwestycji sta-
nowiących obwodnice miejscowości realizowanych w ciągach dróg krajowych klasy 
G i GP w zakresie regionalnych programów operacyjnych. W związku z planowany-
mi ograniczeniami środków UE na zadania na sieciach regionalnych planowane jest, 
w celu wykorzystania środków z programów regionalnych, stworzenie możliwości bu-
dowy takich obwodnic przez odpowiedni szczebel samorządowy, który po podpisaniu 
odpowiedniego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych stałby się inwe-
storem takiego zadania. Działanie to ma na celu przyspieszenie realizacji najważ-
niejszych z punktu widzenia społeczności lokalnych obwodnic, które nie uzyskałyby 
finansowania ze środków pozostających w dyspozycji GDDKiA.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego, 

Jana Marii Jackowskiego, Macieja Klimy, 
Wojciecha Skurkiewicza, Krzysztofa Słonia, 

Stanisława Karczewskiego, Andrzeja Matusiewicza, 
Bogdana Pęka, Kazimierza Jaworskiego, Wiesława Dobkowskiego, 

Mieczysława Gila oraz Marka Martynowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy się z prośbą o informacje o sytuacji ekonomicznej samorzą-

dów w Polsce, bowiem z naszych informacji wynika, iż wiele samorządów 
nie spełni podstawowych standardów ekonomicznych w roku przyszłym. 
Prosimy zatem Pana Premiera o przedstawienie analizy tej sytuacji, a także 
o informacje na temat tego, których samorządów najbardziej dotyczy ten pro-
blem, oraz jakie działania zamierza i planuje podjąć rząd w tym zakresie.

Ponadto prosimy o informacje o działaniach rządu w sprawie realizacji 
uchwał Sejmu z listopada 2012 r. i Senatu z lutego 2012 r. w sprawie wy-
równania dopłat bezpośrednich, oraz o tym, jakie są efekty tych działań na 
dzień dzisiejszy.

Z poważaniem   Krzysztof Słoń 
Grzegorz Wojciechowski  Stanisław Karczewski 
Robert Mamątow  Andrzej Matusiewicz 
Andrzej Pająk   Bogdan Pęk 
Henryk Górski   Kazimierz Jaworski 
Jan Maria Jackowski  Wiesław Dobkowski 
Maciej Klima   Mieczysław Gil 
Wojciech Skurkiewicz  Marek Martynowski

Odpowiedź�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 11 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Pana Adama Jassera, Podsekretarza Stanu 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy piśmie z dnia 11 lutego 2013 r. (DSPA- 
-4813-210-(1)/13) oświadczenie złożone podczas 26. posiedzenia Senatu RP Pana 
Grzegorza Wojciechowskiego w sprawie informacji o sytuacji ekonomicznej samorzą-
dów w Polsce, uprzejmie informuję, że samorząd terytorialny to jeden z podstawo-
wych segmentów władzy publicznej w Polsce, który realizuje wiele różnorodnych za-
dań publicznych i stanowi najbliższą obywatelom strukturę administracyjną. Zgodnie 
z art. 16 Konstytucji RP samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy 
publicznej. Wyraża się to w wykonywaniu nie tylko zadań własnych, tj. przypisanych 
jednostkom samorządu terytorialnego, lecz także realizacji zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej. Przyjęte założenie samodzielności samorządu terytorialnego 
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wiąże się z udziałem w dysponowaniu środkami publicznymi. Z udziałem samorządu 
terytorialnego w realizacji zadań publicznych i dysponowaniu środkami publicznymi 
związany jest tryb uzgadniania projektów aktów normatywnych i dokumentów rządo-
wych na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dobrą praktyką 
wypracowaną przez KWRiST jest przekazywanie do dalszych prac parlamentarnych 
projektów uzgodnionych.

W odniesieniu do danych szczegółowych o sytuacji ekonomicznej samorządów 
w Polsce, poniżej przedstawiam informacje przekazane przez Ministra Finansów.

Od dnia 1 stycznia 2004 r. źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego 
oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, a także zasady ustalania i prze-
kazywania subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego określa usta-
wa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

Obowiązujący system finansowania samorządów, na który składają się dochody 
własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa, poczynając od 2004 
roku, dostarczał samorządom rokrocznie wyższych dochodów. Porównując główne 
składniki dochodów jednostek samorządu terytorialnego należy stwierdzić, iż w okre-
sie 2004–2011 dochody własne jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 77,7%, 
dotacje o 199,9%, a subwencje ogólne o 53,4%.

Porównując rok 2011 z 2004, dochody nominalnie wzrosły o 87,2%, a realnie o 53,5%. 
O ile w 2004 r. samorządy osiągnęły dochody w wysokości 91.504 mln zł, to w 2011 r. 
było to już 171.309 mln zł, co odpowiada 61,7% dochodów budżetu państwa (2011).

Dochody jednostek samorządu terytorialnego po pomniejszeniu o dochody uzy-
skane z UE w 2011 r. wyniosły 154.964 mln zł i w porównaniu do 2004 r., były wyższe 
nominalnie o 70,9% (realnie o 40,1%).

Największy katalog dochodów własnych mają gminy i jest on związany z zakre-
sem ich zadań. Dochody własne obejmują podatki samorządowe, m.in. podatek od 
nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatki: rolny i leśny. Na po-
ziom dochodów własnych mają wpływ właściwe organy samorządowe. Jak wynika ze 
sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r., w wyniku 
obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień 
ustawowych) oraz podjęcia decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu ter-
minu płatności, do budżetów gmin i miast na prawach powiatu nie wpłynęła kwota 
3,8 mld zł, co stanowiło 2,2% ich dochodów ogółem oraz 4,6% dochodów własnych 
tych jednostek. Skutki finansowe wynikające z ww. decyzji w 2011 r., w porównaniu 
do 2004 r. wzrosły o 41,8%.

Ważnym źródłem dochodów samorządów, także gmin, są udziały we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT). To podstawowe źródła dochodów własnych 
powiatów i województw. Na przestrzeni lat 2004–2011 udział dochodów z PIT w do-
chodach ogółem i dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego zmieniał 
się następująco:

– dla gmin – wzrósł z 13,6% do 15,0% dochodów ogółem oraz z 28,1% do 32,9% 
dochodów własnych,

– dla miast na prawach powiatu – nie zmienił się w odniesieniu do dochodów ogó-
łem (38,2%), a do dochodów własnych nieznacznie wzrósł z 38,2% do 38,9%,

– dla powiatów – wzrósł z 10,3% do 13,3% dochodów ogółem i z 41,5% do 47,9% 
dochodów własnych,

– dla województw – zmniejszył się z 7,6% do 6,4% dochodów ogółem, przy równo-
czesnym wzroście z 12,8% do 14,4% dochodów własnych.

Łącznie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego udział dochodów 
z PIT w dochodach ogółem wzrósł z 16,5% do 17,2%, a w dochodach własnych 
z 32,0% do 35,2%.

Dochodem jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach 
z CIT. W latach 2004–2007 budżety jednostek samorządu terytorialnego korzystały ze 
stale wzrastających dochodów z tego tytułu, będących funkcją ogólnej koniunktury 
gospodarczej.
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Przyznanie samorządom istotnych udziałów we wpływach z podatków bezpośred-
nich, przede wszystkim PIT, jest konsekwencją rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Należy mieć na uwadze, że założenia przyjęte przy tworzeniu ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, przewidywały, między innymi, mocniejsze zwią-
zanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospo-
darki państwa oraz dalszą decentralizacją zadań i środków publicznych, a tym samym 
zwiększenie udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi.

Kolejnym, istotnym źródłem dochodów jest subwencja ogólna dla jednostek sa-
morządu terytorialnego, która pochodzi ze środków budżetu państwa (poza częściami 
równoważącymi i częścią regionalną, które pochodzą z wpłat) i jest przekazywana na 
rachunki jednostek samorządu terytorialnego w miesięcznych ratach, niezależnie od 
sytuacji finansowej budżetu państwa. O przeznaczeniu środków subwencji ogólnej 
decydują organy stanowiące gmin, powiatów i województw.

Poprzez mechanizm części wyrównawczej następuje wyrównanie potencjału docho-
dowego jednostek samorządu terytorialnego. Kryteria, jak i parametry ustalania czę-
ści subwencji są zobiektywizowane i określone ustawowo. W ramach subwencji ogól-
nej części wyrównawcze łącznie wzrosły z 4.617 mln zł w roku 2004 do 8.687 mln zł 
w 2011 r., a więc o 88,2%. W 2011 r. subwencja ogólna wynosiła 48.358 mln zł, 
tj. była wyższa o 53,4% w odniesieniu do kwoty za 2004 r. w wysokości 31.514 mln zł. 
Wynika więc z tego, że budżet państwa istotnie wspiera samorządy poprzez gwaran-
towaną subwencję.

Poza przedstawionymi wyżej dochodami własnymi oraz dochodami z tytułu subwen-
cji ogólnej, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa środki 
w formie dotacji celowych. Pomocą tą mogą być objęte zadania własne dotyczące m.in. 
zadań inwestycyjnych szkół i placówek, wspierania edukacji na obszarach wiejskich, 
związane z wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans edukacyj-
nych oraz zapewnieniem kształcenia praktycznego, czy zadania pomocy społecznej. 
W latach 2004–2011 Rząd wspierał realizację zadań własnych jednostek samorządu 
terytorialnego przekazując na te cele dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 
44.097 mln zł, w tym na zadania inwestycyjne 12.838 mln zł. Dotacje na dofinansowa-
nie zadań własnych samorządów w 2011, w porównaniu do 2004 r., wzrosły o 87%.

Wydatki ogółem jednostek samorządu terytorialnego wzrosły z 91.387 mln zł 
w 2004 r. do 181.595 mln zł w 2011 r. Wydatki ogółem jednostek samorządu teryto-
rialnego w latach 2004-2011 wzrosły nominalnie o 98,7%, a realnie o 62,9%. W okresie 
tym wydatki majątkowe wzrosły o 179,4% (realnie o 129,0%), natomiast wydatki ma-
jątkowe bez wydatków na projekty unijne wzrosły o 67,3% (realnie o 37,1%). Udział wy-
datków majątkowych w wydatkach ogółem wzrósł z 16,6% w 2004 do 23,4% w 2011 r.

W latach 2004–2011 zrealizowane w każdym z tych lat dochody bieżące jedno-
stek samorządu terytorialnego były wyższe od poniesionych wydatków bieżących. 
W 2011 roku 2627 jednostek samorządu terytorialnego (93,6% ogółu) osiągnęło do-
datnią różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na łączną kwotę 
11.110 mln zł, pozostałe 182 jednostki samorządu terytorialnego (6,5% ogółu) za-
mknęły budżet deficytem na kwotę 116 mln zł. W porównaniu do 2010 r., liczba jed-
nostek wykazujących ujemny wynik zmniejszyła się o 291 jednostek. Natomiast we-
dług wstępnych danych za 2012 r. jednostki samorządu terytorialnego wypracowały 
nadwyżkę bieżącą w kwocie 11.482 mln zł.

Odnośnie do zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego Minister Finan-
sów poinformował, że według danych za 3 kwartały 2012 r. zadłużenie w jednostkach 
samorządu terytorialnego wyniosło 64.773 mln zł i stanowiło 35,1% planowanych 
dochodów ogółem i w stosunku do 2011 r. zadłużenie było niższe o 1,5%. Wskaźnik 
zadłużenia bez zobowiązań na programy i projekty unijne stanowił 31,7% planowa-
nych dochodów ogółem.

Ponadto, według wstępnych danych jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły 
w 2012 r. dochody ogółem w łącznej kwocie 177.200 mln zł, co stanowi 97,5% za-
planowanej kwoty dochodów tych jednostek. W stosunku do analogicznego okresu 
2011 r. wykonane dochody ogółem tych jednostek były wyższe o 3,4%.
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Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. wynio-
sła 179.931 mln zł, co stanowiło 93,1% kwoty wydatków planowanych. W stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota zrealizowanych wydatków ogółem 
była niższa o 0,9%.

W 2012 r. jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 
11.439 mln zł. Według wstępnych danych, budżety JST zamknęły się zbiorczo defi-
cytem w kwocie 2.731,5 mln zł, z tego przypadało na: gminy -149,3 mln zł, miasta 
na prawach powiatu -2.346,9 mln zł i województwa -287,3 mln zł, natomiast budżety 
powiatów zamknęły się nadwyżką w kwocie 52 mln zł.

Jak wynika z powyższych zbiorczych danych sytuacja finansowa jednostek samo-
rządu terytorialnego nie zagraża realizacji zadań publicznych, natomiast w jednostko-
wych przypadkach może mieć wpływ na płynność finansową tych jednostek. Jednak, 
jak podkreślił Minister Finansów, odpowiedzialność za gospodarkę finansową jedno-
stek samorządu terytorialnego ponoszą organy tych jednostek.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
Magdalena Młochowska

Odpowiedź�  
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 1 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem BPS/043-26-1049/13 z dnia 5 lutego 2013 r., dotyczącym 

oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z in-
nymi senatorami podczas 26. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 r., 
w części dotyczącej wyrównania dopłat bezpośrednich, z upoważnienia Prezesa Rady 
Ministrów przekazuję poniżej odpowiedź.

Od początku prac nad WPR po 2013 r. Polska postulowała uproszczenie tej poli-
tyki, wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora rolnego oraz wprowadze-
nie równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie 
UE środków na płatności bezpośrednie dla rolników. Znalazło to wyraz w stanowi-
skach Rządu RP z 2009 r.1, 2011 r.2 oraz 2012 r.3, a także w stanowisku dotyczącym 

1 Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej 
po 2013 roku, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 12 czerwca 2009 r.

2 Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Komunikatu Komisji Europejskiej WPR do 
2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz 
aspektami terytorialnymi, przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 4 lutego 
2011 r.

3 Stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do pakietu propozycji legislacyjnych Komisji 
Europejskiej dotyczącego reformy Wspólnej Polityki Rolnej (dokumenty KOM(2011)625–631) 
przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 2 kwietnia 2012 r.
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Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014–20204 (WRF). Przyjęte przez Sejm i Se-
nat RP w 2012 r. uchwały skierowane do Rządu RP i Parlamentu Europejskiego są 
więc zasadniczo zbieżne z celami, jakie wskazywano przyszłej WPR w stanowiskach 
rządowych.

W wymienionych powyżej stanowiskach Rząd RP postuluje zasadniczą reformę 
WPR, zauważając jednocześnie, że propozycje Komisji Europejskiej zawarte w pakie-
cie prawnym dotyczącym tej reformy podporządkowane zostały utrzymaniu transfe-
rów budżetowych do państw członkowskich kosztem rzeczywistych i prorozwojowych 
zmian w tej polityce. Postuluje także jak najszybsze odejście od podziału płatności 
bezpośrednich pomiędzy państwa członkowskie, wynikającego z historycznej wielko-
ści produkcji i intensywności wsparcia.

Postulaty zawarte w stanowiskach rządowych były konsekwentnie prezentowane 
przez Ministra Rolnictwa na forum unijnym, w licznych kontaktach z przedstawicie-
lami państw członkowskich, kolejnych prezydencji kierujących pracami Rady, Parla-
mentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz na konferencjach poświęconych WPR 
po 2013 r. Stanowiska rządowe stanowią też podstawowe wytyczne dla przedstawicieli 
polskiej administracji biorących udział w pracach nad reformą WPR.

Działania prowadzone przez Rząd i polską administrację od początku prac nad 
propozycjami prawnymi KE, obejmują zarówno formalny udział w pracach Rady UE, 
jak i nieformalną współpracę z partnerami z innych państw. Efektem tego są wspólne 
deklaracje, uzgodnione wcześniej stanowiska prezentowane w czasie prac i debat oraz 
dokumenty prezentujące wspólne komentarze do poszczególnych elementów propo-
zycji prawnych.

Polska aktywnie wykorzystuje też przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. W lip-
cu i listopadzie 2012 r. Ministerstwo Rolnictwa zorganizowało dwa spotkania Grupy. 
Grono uczestników tych spotkań rozszerzone było także o Bułgarię, Rumunię i Słowe-
nię. Obydwa spotkania zakończyły się przyjęciem oświadczeń dostosowanych do ak-
tualnego etapu dyskusji nad reformą WPR. W oświadczeniach tych znalazły się zapisy 
o konieczności zapewnienia spójności pomiędzy celami Unii Europejskiej a zadaniami 
zdefiniowanymi w projektach prawnych KE dotyczących WPR po 2013 r. oraz dotyczą-
ce szybkiej i ambitnej konwergencji (wyrównania) płatności bezpośrednich pomiędzy 
państwami członkowskimi. Minister Rolnictwa pozostaje w stałym kontakcie z partne-
rami z Grupy Wyszehradzkiej przy okazji posiedzeń Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołów-
stwa. Warto zauważyć, że w trakcie Prezydencji duńskiej cześć państw członkowskich 
wskazywała na możliwość redukcji całkowitej koperty płatności bezpośrednich. W od-
niesieniu do tej propozycji, Polska wraz z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradz-
kiej przedstawiła postulat, aby ewentualne redukcje budżetu płatności bezpośrednich 
dotyczyły tylko państw, których stawki płatności bezpośrednich na hektar są powyżej 
średniej UE.

Ministerstwo Rolnictwa szczególną wagę przywiązuje do współpracy z Parlamen-
tem Europejskim (organizacja wspólnie z Parlamentem Europejskim i Komisją Euro-
pejską w listopadzie i grudniu 2011 r. w czasie Prezydencji polskiej, trzech otwartych 
debat nad nowym kształtem WPR). Prowadzona jest stała współpraca z polskimi par-
lamentarzystami, zwłaszcza z członkami Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu 
Europejskiego. Ministerstwo Rolnictwa wspiera ich w pracach nad raportami Parla-
mentu dotyczącymi przyszłości WPR. Minister Rolnictwa spotykał się także z promi-
nentnymi członkami Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, w tym z posłem 
Capoulosem Santosem, który jest sprawozdawcą m.in. do projektu rozporządzenia 
w sprawie płatności bezpośrednich. Minister przedstawił posłowi polskie priorytety 
i lobbował za ich uwzględnieniem w stanowisku Parlamentu Europejskiego.

Ogromne znaczenie miały też działania Rządu prowadzone w ramach negocjacji 
WRF na lata 2014–2020. Rozstrzygano tam nie tylko o wielkości środków przyszłego 
budżetu, ale także m.in. o sposobie dystrybucji płatności bezpośrednich pomiędzy 

4 Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące pakietu Wieloletnich Ram Finanso-
wych na lata 2014–2020, przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 12 stycznia 
2012 r.
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państwami członkowskimi – przyjęto metodę zaproponowaną przez Komisję, tzn. re-
dukcję o 1/3 różnicy między stawkami państw z najniższymi płatnościami a pozio-
mem 90% średniej UE. Rząd wyraźnie podkreślał na ostatnim etapie tych negocjacji, 
że polskim priorytetem pozostaje utrzymanie znaczenia wydatków na Wspólną Poli-
tykę Rolną.

Budżet ustalony w czasie Szczytu Europejskiego w dniach 7 i 8 lutego br. daje real-
ne szanse na kontynuację szybkiego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce. 
Należy pozytywnie ocenić utrzymanie silnej pozycji Wspólnej Polityki Rolnej. Polska po-
zostaje w gronie największych beneficjentów WPR pomimo przyjętych redukcji zarów-
no na poziomie UE, jak i państw członkowskich. Uczyniono też ważny krok w kierun-
ku zbliżenia stawek płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi – o ile 
w Polsce stawka będzie stopniowo wzrastać, to w państwach o stawkach najwyższych 
będą one stopniowo redukowane w kierunku średniej UE. W przypadku płatności bez-
pośrednich Polska będzie ich 6 beneficjentem z udziałem ok. 7,2% (21,1 mld EUR w ce-
nach bieżących) w ogólnych wydatkach na płatności. Należy też pamiętać, że w przy-
padku państw członkowskich mających obecnie niskie stawki płatności bezpośred-
nich, kompromis WRF przewiduje też możliwość przesunięcia do 25% środków II filara 
WPR na płatności bezpośrednie. W tym kontekście ważne jest, że Polska pozostała 
największym beneficjentem budżetu UE na II filar WPR z kwotą ok. 10,9 mld EUR 
(w cenach bieżących). Dzięki możliwości przesunięcia środków stawka płatności bez-
pośrednich w Polsce może przekroczyć poziom 90% średniej UE. Z wstępnych wyliczeń 
wynika, że jeżeli Polska skorzystałaby z możliwości maksymalnego transferu środków 
pomiędzy obydwoma filarami, unijne płatności bezpośrednie w Polsce mogłyby osiąg-
nąć w 2020 r. poziom ok. 244 EUR/ha (ponad 93% średniej UE).

Należy podkreślić, ze działania prowadzone przez Rząd RP i polską administrację 
zmierzają do wypracowania takiego kształtu WPR po 2013 r., który będzie zgodny 
z oczekiwaniami Polski. Dotyczy to nie tylko zapewnienia odpowiednich rozstrzygnięć 
finansowych, ale także takiego ukształtowania przyszłych przepisów, które pozwolą 
na jak najprostsze i najmniej obciążające wdrożenie przyszłej WPR oraz dalszy rozwój 
polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Krystyna Gurbiel
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Kazimierza Jaworskiego, Stanisława Karczewskiego, 

Andrzeja Matusiewicza, Roberta Mamątowa, 
Marka Martynowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 

Henryka Górskiego, Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, 
Krzysztofa Słonia, Jana Marii Jackowskiego, Macieja Klimy, 

Wiesława Dobkowskiego oraz Mieczysława Gila

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 15 stycznia 2013 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło 

projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowisko-
wy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 
Na konsultacje tego projektu wyznaczono czas zaledwie siedmiu dni, tj. do 
23 stycznia 2013 r., a w projekcie przewidziano ważne zmiany w ostatnim 
roku wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 
Powodują one poważne konsekwencje dla producentów owoców ekologicz-
nych, prawdopodobnie nie tylko w 2013 r., ale także w 2014 r. Wniosek ten 
wynika z wystąpień przedstawicieli ministerstwa, bowiem nowy program 
rolnośrodowiskowy nie wejdzie w życie w 2014 r., gdyż dotychczas nawet 
nie został udostępniony jego projekt do konsultacji.

Panie Ministrze, wejście w życie zmian zaproponowanych w projekcie 
rozporządzenia skutkowałoby tym, że wszyscy producenci owoców ekolo-
gicznych, którzy od 2013 r. rozpoczną nowy pięcioletni program rolnośrodo-
wiskowy, nie otrzymaliby płatności do upraw sadowniczych. Prosimy o in-
formacje o stanowisku resortu co do wielu uwag, które wpłynęły w sprawie 
projektu, od organizacji rolników ekologicznych, grup producenckich i produ-
centów owoców ekologicznych.

Ponadto prosimy Pana Ministra o informacje o podjętych przez resort 
działaniach w zakresie niepielęgnowanych upraw sadowniczych, najpierw 
orzechów włoskich, a potem tarnin, głogów, jabłonek i malin, na które to były 
pobierane dofinansowania. Informacje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o licznych nieprawidłowościach w tym zakresie docierały od 2005 r., 
a więc od ośmiu lat.

Na koniec prosimy jeszcze Pana Ministra o szczegółowe informacje 
odnośnie do stanu prac w resorcie rolnictwa nad wdrażaniem PROW po 
2014 r. oraz o wyjaśnienia odnośnie do przyczyn, zakresu potencjalnych 
skutków, jakie odczują rolnicy w wyniku wprowadzanych zmian do PROW 
2007–2013.

Z poważaniem   Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski  Robert Mamątow 
Bogdan Pęk   Maciej Klima 
Kazimierz Jaworski  Marek Martynowski 
Andrzej Pająk   Wiesław Dobkowski 
Stanisław Karczewski  Wojciech Skurkiewicz 
Krzysztof Słoń   Mieczysław Gil 
Andrzej Matusiewicz  Henryk Górski
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Odpowiedź

Warszawa, 7 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: oświadczenia złożonego przez Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Kazi-
mierza Jaworskiego, Stanisława Karczewskiego, Andrzeja Matusiewicza, Ro-
berta Mamątowa, Marka Martynowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, Henryka 
Górskiego, Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia, Jana Marię 
Jackowskiego, Macieja Klimę, Wiesława Dobkowskiego i Mieczysława Gila, 
dotyczącego zapisów projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – znak sprawy: 
BPS-043-26-1050/13.

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatorów dotyczące zapisów pro-
jektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno-
środowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, 
przekazanego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 5 lutego br. Nr BPS-
-043-26-1050/13, uprzejmie informuję, że w ramach prowadzonych aktualnie prac 
nad projektem wspomnianego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pro-
ponowane jest wprowadzenie zmian m.in. w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologicz-
ne, w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy”, objętego PROW 2007–2013.

Wspomniana propozycja przewiduje, że rolnicy rozpoczynający „Program rolno-
środowiskowy” od 15 marca 2013 r. nie będą mieli możliwości podjęcia zobowiązania 
w ramach tego programu w zakresie wariantów sadowniczych Pakietu 2. Rolnictwo 
ekologiczne (tj. wariantów: dziewiątego – uprawy sadownicze i jagodowe dla których 
zakończono okres przestawiania, dziesiątego – uprawy sadownicze i jagodowe w okre-
sie przestawiania, jedenastego – pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe dla których 
zakończono okres przestawiania i dwunastego – pozostałe uprawy sadownicze i jago-
dowe w okresie przestawiania).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ustalając zakres naboru wniosków w ra-
mach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne w 2013 roku kierowało się następującymi 
argumentami:

∙ w 2012 roku zostały osiągnięte, zakładane w PROW 2007–2013, cele działania 
w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne. W 2012 r., wsparcie finansowe 
z działania otrzymało 26 tys. gospodarstw (104% wartości docelowej), na po-
wierzchnię 606,6 tys. ha (121% wartości docelowej);

∙ nastąpił szybki wzrost powierzchni ekologicznych upraw sadowniczych, w tym 
jabłoni, bez proporcjonalnej do tego wzrostu produkcji jabłek ekologicznych.
Wsparciem objęte były głównie sady młode, nowo zakładane, a więc jabłonie 
jeszcze nieowocujące;

∙ Komisja Europejska wielokrotnie zwracała uwagę na znaczny wzrost powierzch-
ni upraw sadowniczych bez pokrycia tego wzrostu w produkcji owoców ekolo-
gicznych. Strona polska była informowana, że KE przeprowadzi audyt spraw-
dzający w Polsce w 2013 r. w tym zakresie1;

1 Na podstawie danych IJHARS, KE dokonała własnych analiz, z których wynika, że całkowita 
powierzchnia upraw jabłoni ekologicznych w Polsce waha się między 40 tys. a 60 tys. ha. 
Przyjmując za średni plon – ok. 15 ton/ha i powyższą powierzchnię, KE oczekiwałaby całko-
witej rocznej produkcji jabłek ekologicznych w Polsce na poziomie 600–900 tys. ton. Według 
danych IJHARS, w 2012 r. produkcja jabłek ekologicznych wynosiła 18,3 tys. ton.
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∙ wsparcie do produkcji ekologicznej w ramach „Programu rolnośrodowiskowe-
go” ma „uzupełniający” charakter. Zgodnie z zasadą dodatkowości, wsparcie ze 
środków unijnych nie może stanowić jedynego uzasadnienia/powodu dla decy-
zji o rozpoczęciu produkcji ekologicznej w gospodarstwie;

∙ biorąc pod uwagę wnioski rolników złożone od początku programu do 2012 
roku, a także uwzględniając nabór nowych wniosków w 2013 roku limit środków 
na to działanie jest już wyczerpany. Zobowiązania finansowe w zakresie „Progra-
mu rolnośrodowiskowego” z obecnego okresu programowania przechodzące na 
budżet PROW 2014–2020 osiągają poziom ponad 570 mln EUR. Należy zatem 
z dużą ostrożnością podchodzić do tworzenia w 2013 roku nowych zobowiązań, 
szczególnie w zakresie działań, które przekroczyły swoje cele wskaźnikowe i co 
do których planowane są istotne zmiany w sposobie wdrażania w nowym okre-
sie programowania.

Działania podejmowane przez resort Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w zakresie zwalczania nieprawidłowości w realizacji ekologicznych wariantów 
sadowniczych.

System rolnictwa ekologicznego w Polsce funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie 
Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i zna-
kowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

Wsparcie dla gospodarstw ekologicznych jest w Polsce udzielane od 2004 r. w ra-
mach programu rolnośrodowiskowego PROW 2004–2006 (Działanie 4. Wspieranie 
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętego PROW 
2004–2006 – ostatnie zobowiązania wygasły z dniem 29 lutego 2012 r.), a od 2008 r. 
także w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007–2013.

Bezpośrednio do wymogów Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, a w szczególności do 
wymogów wariantów sadowniczych należy:

– prowadzenie produkcji rolnej, zgodnie z regułami określonymi w ustawie o rol-
nictwie ekologicznym i rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007;

– uprawa roślin, zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu na-
leżytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby;

– wykorzystywanie do nasadzeń materiału szkółkarskiego, który spełnia określo-
ne wymagania zawarte w przepisach dotyczących wytwarzania oraz jakości ma-
teriału siewnego;

– obowiązek corocznego wykonywania na plantacji zabiegów uprawowych i pielęg- 
nacyjnych;

– przeznaczenie plonu na bezpośrednie spożycie, do przetwórstwa lub na paszę.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizowało na bieżąco wdrażanie progra-

mu w zakresie upraw w rolnictwie ekologicznym w trakcie trwania programu rolno-
środowiskowego realizowanego w ramach PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013. 

W związku z pojawiającymi się informacjami o nadużyciach ze strony beneficjen-
tów, sukcesywnie wprowadzano dodatkowe wymogi w odniesieniu do założonych 
i wspieranych już finansowo plantacji zarówno w ramach programu rolnośrodowisko-
wego realizowanego w ramach PROW 2007–2013 jak i w ramach PROW 2004–2006:

∙ korzystając z doświadczeń z wdrażania pakietu rolnictwo ekologiczne w ramach 
PROW 2004–2006, w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007–2013 
zróżnicowano warianty sadownicze i wyodrębniono warianty tzw. wysokona-
kładowe („Uprawy sadownicze i jagodowe”) o stawkach płatności 1 800 zł/ha 
w okresie przestawiania (uzyskiwaną w pierwszych trzech latach) i 1 540 zł/ha 
w okresie po zakończeniu okresu przestawiania (w latach kolejnych) oraz wa-
rianty sadownicze tzw. niskonakładowe („Pozostałe uprawy sadownicze i ja-
godowe”), w skład których wchodzi np. uprawa orzecha włoskiego, w przypad-
ku którego stawki płatności obniżono do 800 zł/ha (uzyskiwaną w pierwszych 
trzech latach) i 650 zł (w latach kolejnych).
W ramach PROW 2004–2006 nie istniało zróżnicowanie dopłat do upraw ni-
sko i wysokonakładowych. Obowiązywała jedna stawka płatności dla upraw 
w okresie przestawiania – 1800 zł/ha i 1540 zł/ha po zakończeniu okresu 
przestawiania;
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∙ w lutym 2009 r. wprowadzona została minimalna obsada dla ekologicznych 
drzew i krzewów owocowych zarówno w ramach programu rolnośrodowiskowe-
go PROW 2004–2006 jak i PROW 2007–2013.
Wielkości obsady poszczególnych gatunków drzew i krzewów owocowych, usta-
lone w oparciu o dane Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 
oraz w wyniku konsultacji z doradcami rolnośrodowiskowymi uwzględniają spe-
cyfikę rolnictwa ekologicznego;

∙ od marca 2009 r. zrezygnowano z naboru nowych wniosków na wsparcie upraw 
orzecha włoskiego w ramach PROW 2007–2013.
Płatności rolnośrodowiskowe do upraw orzecha włoskiego mogli otrzymywać 
wyłącznie beneficjenci, którzy przystąpili do programu w 2008 r. Z dniem 28 lu-
tego 2013 r. zakończyły się ostatnie zobowiązania rolnośrodowiskowe, w któ-
rych uprawiane były orzechy włoskie;

∙ w marcu 2010 r. wprowadzono obniżenie stawki dla upraw nieowocujących 
orzecha włoskiego do 160 zł/ha.
Założono, na podstawie danych przekazanych przez ekspertów z dziedziny sa-
downictwa, że do czasu osiągnięcia wieku 6 pełnych okresów wegetacyjnych 
uważa się uprawy orzecha włoskiego za nieowocujące;

∙ w marcu 2010 r. uszczegółowiono, że uprawiane drzewa i krzewy muszą być 
ukorzenione.

Obecne stawki płatności rolnośrodowiskowych dla upraw sadowniczych w PROW 
2007–2013 wynoszą:

Nazwa wariantu Stawki płatności

Wariant 2.9. 
Uprawy sadownicze i jagodowe (dla 
których zakończono okres przestawia-
nia)

1.540 zł/ha

Wariant 2.10. 
Uprawy sadownicze i jagodowe 
(w okresie przestawiania)

1.800 zł/ha 
w pierwszym, drugim 
i trzecim roku reali-
zacji zobowiązania 

rolnośrodowiskowego

1.540 zł/ha 
w kolejnych latach 
realizacji zobowią-

zania rolnośrodowi-
skowego

Wariant 2.11. 
Pozostałe uprawy sadownicze i jago-
dowe (dla których zakończono okres 
przestawiania)

650 zł/ha

Wariant 2.12. 
Pozostałe uprawy sadownicze i jago-
dowe (w okresie przestawiania)

800 zł/ha w pierw-
szym, drugim 

i trzecim roku reali-
zacji zobowiązania 

rolnośrodowiskowego

650 zł/ha w kolej-
nych latach realiza-

cji zobowiązania  
rolnośrodowisko-

wego

W ramach wariantów „Uprawy sadownicze i jagodowe”, płatności rolnośrodowi-
skowe udzielane są do odmian roślin uprawnych m.in. do brzoskwini, czereśni, jabło-
ni, maliny i porzeczki. Natomiast w ramach wariantów „Pozostałe uprawy sadownicze 
i jagodowe” płatności przysługują do upraw m.in. aronii czarnoowocowej, borówki 
niskiej, śliwy japońskiej, żurawiny.

Należy zauważyć, że rośliny wymienione w oświadczeniu, to jest: śliwa tarnina, 
głóg oraz orzech włoski zostały zaliczone do wariantu 2.11 i 2.12 – pozostałe uprawy 
sadownicze i jagodowe w Pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne na podstawie rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Pro-
gram rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
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2007–2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 200). W nowym rozporządzeniu na rok 2009 rośliny 
te zostały skreślone z listy roślin, których uprawa upoważnia do ubiegania się o płat-
ność rolnośrodowiskową w ramach wyżej wymienionych wariantów. Przepis przej-
ściowy (§36) wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262) – zwanym 
dalej rozporządzeniem rolnośrodowiskowym, dopuszczał w 2009 roku aby rolnicy, 
którzy rozpoczęli program rolnośrodowiskowy w 2008 roku, nadal mogli uprawiać 
i deklarować te rośliny do płatności rolnośrodowiskowej. Rolnicy rozpoczynający pro-
gram w 2009 i w latach następnych nie uzyskują płatności do uprawy śliwy tarniny, 
orzecha włoskiego i głogu. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
11 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowi-
skowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. 
Nr 39, poz. 218) został wyodrębniony nowy wariant dotyczący uprawy orzecha wło-
skiego do sześciu sezonów wegetacyjnych ze stawką 160 zł/ha.

Kontrole i sankcje
Niewłaściwe przeznaczenie plonu lub brak wykonywania co roku zabiegów upra-

wowych i pielęgnacyjnych w sadzie w odniesieniu do wszystkich gatunków drzew 
i krzewów owocowych, również do wymienionych w oświadczeniu: śliw tarnin, gło-
gów, jabłoni i malin, skutkuje zmniejszeniem płatności odpowiednio: 40% i 20%. 
Prowadzenie natomiast niezgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną produkcji rol-
nej oraz niezachowanie należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby 
(zachwaszczenie, porażenie roślin przez szkodniki) skutkuje zmniejszeniem płatności 
rolnośrodowiskowej o 100%.

Biorąc pod uwagę powyższe, relacje między płatnością ekologiczną a rozwojem 
rolnictwa ekologicznego są poddawane szczegółowej analizie w celu właściwego zapro-
jektowania nowych rozwiązań w tym zakresie na kolejny okres programowania.

Informacje odnośnie do stanu prac nad wdrażaniem PROW po 2014 r.
1. Decyzje, jakie zapadły na Szczycie Europejskim w dniach 7–8 lutego br. otwie-

rają drogę do zakończenia prac nad pakietem propozycji prawnych dotyczących 
WPR na lata 2014–2020. Zarówno Parlament Europejski, jak i ministrowie rol-
nictwa państw członkowskich w Radzie UE uzależniali bowiem dalsze prace nad 
zmianami WPR od postępów w sprawie kompromisu budżetowego.

2. Prace w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa nabrały tempa. Prezydencja ir-
landzka zapowiedziała, że będzie dążyła do przyjęcia stanowiska Rady w sprawie 
reformy WPR do końca marca br. Rada opracowując swoje stanowisko, będzie 
musiała odnieść się do zmian proponowanych przez Parlament. Aktualnie pre-
zydencja irlandzka przedstawiła państwom członkowskim zestawienie propozy-
cji Komisji, Parlamentu oraz proponowane stanowisko Rady (tzw. tabelę cztero-
kolumnową) dla poszczególnych rozporządzeń WPR. Część zmian ma charakter 
techniczny i jest omawiana na grupach roboczych, jednak większość wymaga 
decyzji politycznych i będzie procedowana wyłącznie na SCA oraz na Radzie 
AGRIFISH. Prezydencja potrzebuje uzyskać mandat, by przystąpić do negocjacji 
z Parlamentem. Prezydencja irlandzka chciałaby doprowadzić do kompromisu 
pomiędzy Radą i Parlamentem Europejskim do końca czerwca br.

3. Parlament Europejski powinien sfinalizować swoje stanowisko do propozycji 
prawnych w marcu br. Głosowanie nad nim zapowiedziane jest na sesji plenar-
nej w dniach 11–14 marca br. Wstępny kształt tego stanowiska zarysował się po 
głosowaniu poprawek Parlamentu na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi ComAgri w dniach 23 i 24 stycznia br.

4. Znany jest już wstępny harmonogram trilogów, czyli cyklu krótkich spotkań 
prezydencji irlandzkiej reprezentującej Radę oraz posłów – sprawozdawców Par-
lamentu Europejskiego z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, pod-
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czas których będą negocjowane ostateczne zapisy w projektach rozporządzeń 
dla nowej WPR. Pierwszy trilog o charakterze przygotowawczym (na szczeblu 
politycznym) ma się odbyć w dniu 26 marca br. Kolejne terminy to: 11 kwietnia, 
17–18 kwietnia, 24–25 kwietnia, 6–8 maja, 15–16 maja.

5. Biorąc pod uwagę obecny harmonogram prac jest mało prawdopodobne, by re-
forma WPR weszła w życie w pierwotnie planowanym terminie, czyli od 1 stycz-
nia 2014 r. W związku z tym Komisja Europejska zapowiedziała, że opracu-
je przepisy przejściowe na rok 2014. Kompromis w sprawie Wieloletnich Ram 
Finansowych umożliwia przedstawienie takich rozwiązań. Propozycje Komisji 
zapowiadane są na kwiecień lub maj br.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, 

Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego, Macieja Klimy, 
Wojciecha Skurkiewicza, Andrzeja Matusiewicza, 

Stanisława Karczewskiego, Bogdana Pęka, Krzysztofa Słonia, 
Kazimierza Jaworskiego, Wiesława Dobkowskiego, 

Mieczysława Gila oraz Marka Martynowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 22 listopada 2012 roku, na 22. posiedzeniu Senatu, zwróciłem 

się do Pana Ministra z zapytaniem odnośnie do działań PROW 2007–2013, 
na które będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 roku. Dziękuję za otrzy-
maną informację od pani wiceminister Zofii Szalczyk, pismo z dnia 8 stycz-
nia br., znak ROWwfm-pz-0700-1/13(97). Informacja ta jest jednak dalece 
niewystarczająca, bowiem zwróciłem się z zapytaniem do Pana Ministra 
w związku z licznymi pytaniami rolników, którzy chcą się przygotować do 
ewentualnego złożenia wniosku i możliwości uzyskania dofinansowania re-
alizowanych w gospodarstwach inwestycji.

Prosimy zatem o przygotowanie powyższej informacji, która będzie za-
wierać kwoty limitów do wykorzystania i podział na województwa. Ponadto 
prosimy o informację w zakresie planowanych zmian w PROW 2007–2013 
oraz o informację, jakie dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rol-
nych mogą ewentualnie uzyskać rolnicy w nowej perspektywie po 2014 r.

Z góry dziękujemy za wnikliwe wyjaśnienia.

Z poważaniem  Andrzej Matusiewicz 
Grzegorz Wojciechowski Stanisław Karczewski 
Robert Mamątow  Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk  Krzysztof Słoń 
Henryk Górski  Kazimierz Jaworski 
Jan Maria Jackowski Wiesław Dobkowski 
Maciej Klima  Mieczysław Gil 
Wojciech Skurkiewicz Marek Martynowski

Odpowiedź�

Warszawa, 7 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-26-1051/13, przekazujące oświadczenie złożone 

przez Senatora G. Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 26. po-
siedzenia Senatu w dniu 30 stycznia br., przekazuję następujące informacje.

Zgodnie z treścią oświadczenia, zapytanie Panów Senatorów dotyczące możliwości 
otrzymania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, 
koncentruje się na działaniach o charakterze inwestycyjnym, których beneficjentami 
są rolnicy. Wśród działań o tym charakterze należy wymienić „Modernizację gospo-
darstw rolnych”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom” oraz „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”.
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Aktualnie planowane jest przeprowadzenie naborów w działaniu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”. Nabory te odbędą się w województwach, w których pozosta-
ną wolne środki po rozpatrzeniu wniosków złożonych we wcześniejszych naborach. 
W chwili obecnej ocenia się, że wolne środki umożliwiające ogłoszenie nowego naboru 
będą w 8 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, po-
morskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Łączna szacowana kwota środków 
pozostających do wykorzystania w tych województwach to około 506 mln zł (w tym: 
w woj. lubelskim – 68,7 mln, lubuskim – 27,6 mln, łódzkim – 104,1 mln, małopolskim 
– 13,3 mln, opolskim – 36,4 mln, pomorskim – 40,6 mln, wielkopolskim – 168,6 mln, 
zachodniopomorskim – 46,8 mln). Należy podkreślić, że, ze względu na ograniczony 
budżet, liczba możliwych do sfinansowania w ramach tych naborów wniosków będzie 
znacznie mniejsza niż miało to miejsce we wcześniejszych naborach. Szacuje się, że 
kwota ta pozwoli na obsłużenie około 3 300 wniosków.

Pomoc będzie przyznawana według kolejności ustalonej zgodnie z kryteriami wy-
boru operacji, sprecyzowanymi w §15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 193, 
poz. 1397, z późn. zm.). Przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy istotny bę-
dzie cel operacji oraz wielkość gospodarstwa wyrażona w ESU. Najwyżej oceniane 
będą wnioski dotyczące operacji, których realizacja przyczyni się do wzrostu wartości 
dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o co najmniej 10%. Preferowane będą w szcze-
gólności gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 16 do 40 ESU. Wnioski dotyczą-
ce wspólnego ubiegania się o pomoc otrzymają dodatkowe punkty (od 1 do 5), jeżeli 
średnia arytmetyczna z wielkości ekonomicznej gospodarstw, będących w posiadaniu 
osób wspólnie wnioskujących, będzie wynosić mniej niż 70 ESU.

Ogłoszenie nowych naborów planowane jest na marzec tego roku. Dokładny termin 
zostanie podany przez Prezesa Agencji na stronie internetowej administrowanej przez 
Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, najpóźniej 
14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Warto zaznaczyć, że w wyniku wejścia w życie w dniu 9 lutego 2013 r. rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie 
podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. 
poz. 119), zwiększeniu uległy limity środków w ramach działania „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” określone dla poszczególnych województw. W 8 wyżej wymie-
nionych województwach dodatkowe środki przeznaczone zostaną na nowe nabory, 
natomiast w pozostałych 8 województwach (tj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, 
mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-ma-
zurskim) powiększona alokacja pozwoli na przyznanie pomocy dla około 1 300 wnio-
skodawców, którzy złożyli wnioski we wcześniejszych naborach i obecnie oczekują 
na pomoc.

Pragnę również poinformować, że w ramach PROW 2007–2013 rolnicy mogą także 
uzyskać dofinansowanie inwestycji mających na celu różnicowanie działalności rolni-
czej w kierunku podejmowania lub rozwijania działalności nierolniczej lub związanej 
z rolnictwem. Inwestycje tego rodzaju wspierane są w ramach działania „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”. Wprawdzie w ramach tego działania nie są pla-
nowane kolejne nabory wniosków, jednak projekty o analogicznym charakterze kwali-
fikują się do wsparcia również w ramach osi 4 Leader, w zakresie działania „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju”. Inicjatywę ogłaszania naborów w tym działaniu mają 
lokalne grupy działania (LGD). Nabory wniosków są ogłaszane oddzielnie przez każdą 
z lokalnych grup, z uwzględnieniem wysokości środków pozostałych do wykorzystania 
w ramach limitu przyznanego jej na realizację lokalnej strategii rozwoju.

Odnosząc się do kwestii wsparcia inwestycyjnego rolników w perspektywie 
2014–2020, informuję, że projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przewiduje możliwość 
wsparcia w ramach nowego programu rozwoju obszarów wiejskich inwestycji realizo-
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wanych w gospodarstwach rolnych. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 18 projek-
tu ww. rozporządzenia, możliwe będzie wsparcie inwestycji, które poprawiają ogólną 
efektywność gospodarstwa rolnego. Zgodnie natomiast z projektowanym art. 46 ust. 2 
wydatki kwalifikowalne będą ograniczały się do:

a) kosztów budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nierucho-
mości;

b) kosztów zakupu lub leasingu nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym 
oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej majątku;

c) kosztów ogólnych związanych z wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), takich 
jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, studia wykonal-
ności, nabycie patentów, pozwoleń lub licencji.

Zgodnie z projektowanym art. 46 ust. 4 ww. rozporządzenia, w przypadku inwesty-
cji poprawiających ogólne wyniki gospodarstw rolnych, nie będzie możliwości wspar-
cia zakupu zwierząt oraz roślin jednorocznych.

Na obecnym etapie prac nad nowym programem nie podjęto jeszcze ostatecznych 
decyzji co do zakresu wsparcia oraz ukierunkowania pomocy. Wybór działań do re-
alizacji w ramach nowego PROW oraz zakres wybranych działań będą wypracowane 
w porozumieniu z partnerami, w tym społecznymi, na podstawie analizy sytuacji pod 
względem mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz z uwzględnieniem potrzeb 
zdiagnozowanych w różnych obszarach działalności rolniczej.

Zgodnie z projektowanymi przepisami UE, nowy program powinien przyczyniać 
się do przekształcania sektora rolnego w sektor bardziej zrównoważony terytorialnie 
i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i odporny na jego zmianę oraz innowacyjny. 
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich powinno przyczyniać się do osiągnięcia nastę-
pujących celów:

1) poprawy konkurencyjności rolnictwa;
2) zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działaniami w dzie-

dzinie klimatu;
3) zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich.
Na obecnym etapie prac nad programem przyjęto założenie, że w nowym okresie 

programowania będzie wdrażane działanie wspierające inwestycje poprawiające ogól-
ne wyniki gospodarstw rolnych. Szczegółowy opis tego działania uzależniony będzie od 
ostatecznego brzmienia przepisów Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, że, zgodnie z projektowanym art. 49, w nowym okresie progra-
mowania konieczne będzie określenie kryteriów wyboru operacji w ramach działania 
dotyczącego inwestycji poprawiających ogólne wyniki gospodarstw rolnych. Celem 
kryteriów wyboru jest zapewnienie równego traktowania wnioskodawców, lepszego 
wykorzystania zasobów finansowych i ukierunkowanie środków zgodnie z prioryte-
tami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Komisja Europejska 
podkreśla konieczność precyzyjnego ukierunkowania pomocy inwestycyjnej, tak aby 
projekty współfinansowane ze środków UE wpływały na realizację celów UE oraz pre-
cyzyjnie odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby polskiego rolnictwa. W związku 
z powyższym, należy mieć na uwadze, że działanie skierowane będzie do określonej 
grupy gospodarstw, a zakres możliwych do zrealizowania operacji będzie uzależniony 
od celu, jaki będzie postawiony przed działaniem.

Jednocześnie, w odniesieniu do zakresu planowanych zmian w PROW 2007–2013 
informujemy, iż w chwili obecnej toczą się uzgodnienia dotyczące zmian progra-
mu zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PROW 2007–2013 na posiedzeniu 
w dniu 26 czerwca 2012 r. dotyczące m.in. transferu środków (w wysokości prawie 
127 mln euro) do działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego, 

Jana Marii Jackowskiego, Macieja Klimy, Wojciecha Skurkiewicza, 
Stanisława Karczewskiego, Andrzeja Matusiewicza, 

Bogdana Pęka, Krzysztofa Słonia, Kazimierza Jaworskiego, 
Wiesława Dobkowskiego, Mieczysława Gila 

oraz Marka Martynowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Docierają do nas dalece niepokojące informacje dotyczące wszczynania 

kontroli gospodarstw rolników, którzy aktualnie protestują, zaniepokojeni 
spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej. Protestujący rolnicy wska-
zują na trwający w Polsce proceder wykupu ziemi rolnej z zasobów Skarbu 
Państwa przez zagranicznych nabywców, a agencja wszczyna kontrole ich 
gospodarstw. Jeśli korzystali oni z działań finansowanych w ramach PROW, 
to, jak wynika z przekazanych nam informacji, otrzymują telefon z informa-
cją o planowanej kontroli w ich gospodarstwie i konieczności udostępnienia 
sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania. Dokładnie chodzi tu o ciąg-
niki rolnicze, które aktualnie są wykorzystywane w blokowaniu dróg w ra-
mach protestu. Jeśli rolnik nie korzystał z dofinansowań z PROW, to kontrola 
jest przeprowadzona w związku z faktem, iż jest on beneficjentem płatności 
bezpośrednich.

Panie Ministrze, prosimy o informacje, na czyj wniosek są wszczyna-
ne takie kontrole, ile takich kontroli rolników przeprowadzono w Polsce, 
a w szczególności w tych województwach, w których odbywają się protesty. 
Prosimy o szczegółową informację dotyczącą wzmożonych w ostatnim czasie 
kontroli. Z góry dziękujemy za przekazanie nam szczegółowych wyjaśnień 
w powyższej kwestii.

Z poważaniem  Stanisław Karczewski 
Grzegorz Wojciechowski Andrzej Matusiewicz 
Robert Mamątow  Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk  Krzysztof Słoń 
Henryk Górski  Kazimierz Jaworski 
Jan Maria Jackowski Wiesław Dobkowski 
Maciej Klima  Mieczysław Gil 
Wojciech Skurkiewicz Marek Martynowski

Odpowiedź�

Warszawa, 7 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

wspólnie z innymi senatorami podczas 26. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 
2013 r. w sprawie wzmożonych w ostatnim czasie kontroli w gospodarstwach prote-
stujących rolników, zaniepokojonych „spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej” 
przedstawiam, co następuje.
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Obowiązujące w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zasady doty-
czące wybierania beneficjentów do kontroli na miejscu wykluczają sugerowane w tre-
ści oświadczenia celowe kierowanie kontroli ARiMR do protestujących rolników.

Metodyka wyboru beneficjentów/wniosków do kontroli na miejscu jest precyzyj-
nie zdefiniowana i ma na celu wykrycie potencjalnych, celowych lub niezamierzo-
nych uchybień i nieprawidłowości. Zgodnie z powyższą metodyką, beneficjenci lub 
wnioski mogą być wytypowani/wytypowane do kontroli na miejscu zarówno metodą 
analizy ryzyka, która uwzględnia ściśle zdefiniowane parametry ryzyka oraz ich wagi, 
jak również metodą losową. Typowanie beneficjentów/wniosków do kontroli odbywa 
się w Centrali ARiMR w Departamencie Kontroli na Miejscu w sposób gwarantujący 
bezstronność oraz powtarzalność wyników (dotyczy metody analizy ryzyka). Istnieje 
również trzeci rodzaj typowania do kontroli zwany typowaniem manualnym. Jest on 
jednak stosowany jedynie w określonych przypadkach, uzasadniających taki rodzaj 
typowania (np. donos). Jednak w przypadku manualnego typowania beneficjentów 
lub wniosków do kontroli ARiMR wprowadziła szczegółowe wytyczne i wskazówki, któ-
rymi należy kierować się podejmując decyzję o skierowaniu konkretnego rolnika lub 
jego wniosku do kontroli. Należy zauważyć, iż przypadku działań PROW 2007–2013 
w latach 2011–2012 poziom kontroli znacznie wzrósł, co było bezpośrednio powiązane 
z zaleceniami audytu Komisji Europejskiej, który wskazywał, iż większość wniosków 
składanych w ramach działań inwestycyjnych PROW na lata 2007–2013 winna zostać 
przynajmniej raz skontrolowana przed dokonaniem płatności ostatecznej. Służy temu 
realizacja wizytacji w miejscu. Pracownicy oceniający wnioski o przyznanie pomocy 
i wnioski o płatność oraz weryfikujący zobowiązania w tzw. okresie związania celem 
autonomicznie i bezstronnie podejmują decyzję o przeprowadzeniu wizytacji w miej-
scu realizacji operacji, wyłącznie na podstawie faktów udokumentowanych i usta-
lonych w trakcie prowadzonej kontroli administracyjnej oraz przesłanek wynikają-
cych z przepisów prawa krajowego i unijnego, na gruncie procedur obsługi wniosków 
o przyznanie pomocy i wniosków o płatność oraz procedur postępowania w okresie 
związania celem, a także wytycznych Departamentu Działań Inwestycyjnych dotyczą-
cych zlecania wizytacji. W przypadku działań inwestycyjnych nieodłącznym elemen-
tem procesu kontrolnego jest weryfikacja faktu posiadania i nieprzeniesienia prawa 
własności do dóbr będących przedmiotem operacji, w tym w szczególności maszyn 
i urządzeń, których zakup był współfinansowany przez ARiMR. W tym celu niezbęd-
ne jest przedstawienie zarówno dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających 
zakup i posiadanie sprzętu, jak i samego urządzenia.

W odniesieniu do kontroli gospodarstw rolników wytypowanych metodą analizy 
ryzyka lub metodą losową w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, należy pod-
kreślić fakt, że systemowe typowanie rolników do kontroli odbywa się w miesiącach 
maj – czerwiec, natomiast przeważająca liczba kontroli gospodarstw rolników jest 
realizowana w terenie właśnie w okresie lipiec – grudzień danego roku. Termin ten 
wynika zarówno z obowiązujących aktów prawnych, jak również z procesu obsługi 
wniosków składanych co roku przez beneficjentów. W związku z powyższym, druga 
połowa roku, a zwłaszcza IV kwartał jest okresem, gdy przeprowadzana jest najwięk-
sza liczba kontroli wytypowanych gospodarstw.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w kampanii 2012 w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, do kontroli w zakresie kwalifikowalności powierzchni zo-
stało wytypowanych w całym kraju metodą analizy ryzyka i metodą losową 81 200 
beneficjentów, w tym w województwie zachodniopomorskim 1669 beneficjentów. Na-
tomiast w województwie zachodniopomorskim jedynie 22 beneficjentów zostało wy-
typowanych manualnie do kontroli, w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawi-
dłowości.

Pragnę również poinformować, że celem kontroli w zakresie kwalifikowalności po-
wierzchni, jest weryfikacja danych zadeklarowanych przez rolnika we wniosku ze sta-
nem faktycznym w terenie w zakresie dotyczącym m.in. ustalenia granic i powierzchni 
działki rolnej oraz grupy upraw/uprawy na danej działce rolnej. Ponadto, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi, kontrole w zakresie kwalifikowalności po-
wierzchni powinny być przeprowadzane bez powiadomienia rolnika. Jeżeli nie zagraża 
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to celowi kontroli, można powiadomić o niej rolnika z wyprzedzeniem ściśle ograniczo-
nym do koniecznego minimum. Jednak nieobecność rolnika podczas kontroli, nawet 
w sytuacji, gdy został on powiadomiony o kontroli, zgodnie z art. 31 ust. 4 Ustawy 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r, Nr 170 
poz. 1051 z późn. zm.), nie ma wpływu na realizację czynności kontrolnych i ważność 
wyników kontroli.

W wyniku przeprowadzonych wyjaśnień stwierdzono, iż w żadnym z 16 Oddzia-
łów Regionalnych ARiMR nie stosowano pozaproceduralnych praktyk mających na 
celu manualne kierowanie do kontroli beneficjentów, którzy protestowali przeciwko 
spekulacyjnemu wykupowi ziemi rolnej. Ponadto informuję, że w Oddziałach Regio-
nalnych ARiMR nie praktykuje się pozyskiwania i gromadzenia informacji w zakresie 
ewentualnego uczestnictwa wnioskodawców-beneficjentów w strajkach, protestach 
oraz innych akcjach organizowanych np. w związku z działalnością poszczególnych 
jednostek administracji publicznej.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Marka Martynowskiego, Roberta Mamątowa, 

Andrzeja Matusiewicza, Bogdana Pęka, Wojciecha Skurkiewicza, 
Kazimierza Jaworskiego, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego, 
Macieja Klimy, Stanisława Karczewskiego, 

Wiesława Dobkowskiego oraz Mieczysława Gila

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby, 
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

oraz do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze!
Jednym z postulatów, wysuwanym podczas mających aktualnie miej-

sce protestów rolniczych, jest położenie tamy fikcyjnym umowom sprzedaży 
ziemi rolnej na podstawionych nabywców – chodzi o tak zwane słupy – za 
którymi w rzeczywistości kryją się zagraniczni nabywcy, którzy finansują te 
transakcje, a swoje interesy zabezpieczają poprzez zawieranie umów zobo-
wiązujących do przeniesienia w przyszłości własności nieruchomości. Mogę 
dostarczyć co najmniej dwa konkretne przykłady takich umów, których za-
pewne jest więcej (akt notarialny z dnia 27 października 2011 r. Repetyto-
rium A nr 2853/2011, sporządzony w Warszawie; akt notarialny z dnia 10 li-
stopada 2011 r. Repetytorium A nr 3093/2011, sporządzony w Warszawie).

Nasze pytania w tej sprawie są następujące. Czy fakty zawierania tego 
rodzaju pozornych transakcji są znane Panu Ministrowi Rolnictwa i Panu 
Prokuratorowi Generalnemu? Czy były kierowane w tych sprawach jakieś 
doniesienia do prokuratury? Jakie były decyzje prokuratury w tych spra-
wach? Czy minister rolnictwa oraz prokurator generalny rozważali podję-
cie działań prawnych zmierzających do stwierdzenia nieważności takich 
umów na podstawie art. 58 k.c. jako czynności prawnych zmierzających do 
obejścia prawa? Chodzi tu przecież niewątpliwie o ominięcie ciągle jeszcze 
obowiązującego w Polsce zakazu nabywania nieruchomości przez cudzo-
ziemców bez zgody ministra spraw wewnętrznych. Nabywanie nierucho-
mości przez zagranicznych nabywców z wykorzystaniem podstawionych 
obywateli polskich i zobowiązywanie ich do przeniesienia w przyszłości 
własności nieruchomości na rzecz cudzoziemskich nabywców w ewident-
ny sposób stanowi obejście przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców z 1920 r.

Do Pana Prokuratora Generalnego kierujemy zapytanie o informacje doty-
czące tego, jaki jest bieg postępowania w sprawie o sygnaturze IDs269/12/
Sp(c). Chcielibyśmy wiedzieć, jakie działania prokuratura podjęła w sprawie 
podejrzanego nabycia nieruchomości przy pomocy aktu notarialnego.

Pana Ministra Finansów chcielibyśmy zapytać o to, czy podległy Panu 
Ministrowi aparat skarbowy i finansowy (Główny Inspektor Kontroli Finan-
sowej) podejmuje jakieś działania zmierzające do wyjaśnienia pochodzenia 
kapitału, za który nabywane są nieruchomości rolne w Polsce? Chodzi tu 
o nabywców, których stan majątkowy nie wskazuje na posiadanie włas-
nych środków wystarczających na zakup nieruchomości liczonych niekiedy 
w setkach hektarów.

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień dotyczą-
cych powyższych kwestii.

Z poważaniem  Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski Maciej Klima 
Marek Martynowski Wojciech Skurkiewicz 
Krzysztof Słoń  Stanisław Karczewski 
Robert Mamątow  Kazimierz Jaworski 
Andrzej Pająk  Wiesław Dobkowski 
Andrzej Matusiewicz Jan Maria Jackowski 
Henryk Górski  Mieczysław Gil
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Odpowiedź�  
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 8 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz 

grupy senatorów w sprawie nabywania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa przez „osoby podstawione” uprzejmie informuję, co następuje.

W celu przeciwdziałania występowania przypadków nabywania nieruchomości Za-
sobu przez osoby, które w rzeczywistości nie są zainteresowane tym, aby osobiście upra-
wiać przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi wspólnie z przedstawicielami protestujących rolników wypracowali następujące 
zasady sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa:

a) w skład komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości Zasobu wchodzić będą 
przewodniczący oraz dwóch członków wskazanych przez Agencję, a na wniosek 
Izby Rolniczej, złożony po zasięgnięciu opinii rolniczych związków zawodowych, 
skład komisji rozszerzony zostanie o osoby wskazane przez Izbę Rolniczą, nie 
więcej jednak niż 50% składu komisji,

b) Agencja odstępować będzie od przeprowadzenia przetargu na wniosek Izby 
Rolniczej w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie do osób mają-
cych uczestniczyć w przetargu; w przypadku dwukrotnego odwołania przetar-
gu Agencja przeznaczać będzie nieruchomość do przetargu ograniczonego na 
dzierżawę krótkoterminową,

c) na uzasadniony względami gospodarczymi wniosek Izby Rolniczej Oddział Te-
renowy Agencji Nieruchomości Rolnych będzie mógł przeprowadzić ograniczony 
przetarg ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rodzinne-
go; kryteriami wyboru oferty poza oferowaną ceną będą powierzchnia gospo-
darstwa kandydata na nabywcę oraz odległość jego gospodarstwa od położenia 
sprzedawanej nieruchomości Zasobu,

d) rozszerzony został katalog przypadków, w których Agencja może wykonywać 
prawo odkupu np. gdy nabyta nieruchomość wykorzystywana będzie na inny 
cel, niż prowadzenie działalności rolniczej lub prowadzona działalność rolnicza 
na nabytej nieruchomości nie będzie wykonywana osobiście przez nabywcę; 
Izba Rolnicza zawiadamiać będzie Agencję Nieruchomości Rolnych o zasadno-
ści skorzystania z prawa odkupu przez Agencję, która zobowiązana będzie do 
skorzystania z tego uprawnienia,

e) w umowie sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP wprowadzone zostaną 
sankcje finansowe za niedotrzymanie przez nabywcę w okresie 10 lat złożonego 
zobowiązania np. do osobistego prowadzenia działalności rolniczej na gruncie 
nabytym z Zasobu, sankcje za niedotrzymanie przez nabywcę ww. terminu nie 
będą mieć zastosowania w przypadku przeniesienia własności nieruchomości 
na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku krewnego 
w linii bocznej,

f) przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych w trybie przetargu ograniczonego 
stosowane będą zabezpieczenia jedynie w formie hipoteki oraz weksla In blanco.

Rozwiązania te zostały uwzględnione w wydanych w dniu 18 stycznia 2013 r. przez 
Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zarządzeniach nr 10/13 w sprawie sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nr 09/13 w sprawie zasad 
dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz nr 07/13 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/11 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zabezpie-
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czenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu umów dzierżawy lub sprze-
daży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Odnosząc się zaś do przytoczonych aktów notarialnych uprzejmie informuję, że 
z wyjaśnień uzyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych wynika, że akt notarialny 
Rep. A 3093/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. dotyczył sprzedaży nieruchomości Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonej w miejscowości Chojnowo, na rzecz 
spadkobierców byłego właściciela tej nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.) byłemu właścicielo-
wi nieruchomości Zasobu lub jego spadkobiercom przysługuje prawo pierwszeństwa 
w nabyciu nieruchomości. Natomiast przywołany akt notarialny Rep. A 2853/2011 
z dnia 27 października 2011 r. nie figuruje w systemach ewidencyjnych Agencji Nie-
ruchomości Rolnych. Jest on natomiast uwidoczniony w księdze wieczystej ww. nie-
ruchomości, gdzie w dziale III umieszczono zapis, zgodnie z którym nabywcy nieru-
chomości zobowiązali się do jej sprzedaży na rzecz osób trzecich. Z analizy tej księgi 
wieczystej przeprowadzonej przez Agencję wynika, że spadkobiercy byłego właściciela 
dalej jednak są właścicielami tej nieruchomości. Agencja w tej sprawie nie wystę-
powała do prokuratury, jednakże z wniosku dotychczasowego dzierżawcy nierucho-
mości sprawa sprzedaży tej nieruchomości badana jest przez Prokuraturę Rejonową 
Warszawa-Śródmieście oraz Prokuraturę Rejonową w Rawie Mazowieckiej. Ponadto 
w księdze wieczystej tej nieruchomości widnieje ostrzeżenie o toczącym się przed Są-
dem Okręgowym w Warszawie postępowaniu o ustalenie, że ww. umowa sprzedaży 
nieruchomości jest nieważna.

Odnosząc się zaś do pozostałych pytań dotyczących występowania do prokuratury 
w sprawie podejrzeń o popełnieniu przestępstwa przy nabywaniu nieruchomości Za-
sobu uprzejmie informuję, że Agencja Nieruchomości Rolnych w tego typu sprawach 
występowała do prokuratury, a także innych organów, takich jak Generalny Inspektor 
Finansowy, Urząd Kontroli Skarbowej. Prokuratura w jednym przypadku odmówiła 
wszczęcia śledztwa, w jednym śledztwo zostało wszczęte i cały czas trwa, a w dwóch 
przypadkach na zlecenie prokuratury sprawę bada policja. Jednocześnie informuję, 
że dotychczas nie podejmowano działań prawnych mających na celu stwierdzenie nie-
ważności takich umów sprzedaży na podstawie art. 58 Kodeksu cywilnego.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke

Odpowiedź�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE FINANSÓW

Warszawa, 8 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 5 lutego 2013 r. 

znak: BPS/043-26-1053-MF/13, oświadczeniem złożonym przez senatora Grzegorza 
Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 26. posiedzenia Senatu RP 
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w dniu 30 stycznia 2013 r., uprzejmie przedstawiam, w zakresie należącym do właści-
wości Ministra Finansów, informacje dotyczące podniesionej w oświadczeniu kwestii 
podejmowania przez aparat skarbowy i finansowy działań zmierzających do wyjaśnie-
nia pochodzenia kapitału, za który nabywane są nieruchomości rolne w Polsce.

Jak już wskazano w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2013 r. 
znak: RR1/0660/2/1/SLK/2013/4399, przedstawiającym informacje w związku 
z oświadczeniem senatorów złożonym na 25. posiedzeniu Senatu RP w dniu 9 stycz-
nia 2013 r., dotyczącym tej samej problematyki, transakcje nabycia ziemi z zasobów 
rolnych Skarbu Państwa, zgodnie z zakresem uprawnień organów kontroli skarbo-
wej wynikającym z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 41, poz. 214, ze zm.), są analizowane i badane przez urzędy kontroli 
skarbowej w odniesieniu do konkretnych podatników podobnie jak inne transakcje 
nabycia nieruchomości bądź rzeczy ruchomych. Działania te obejmują nie tylko anali-
zę nabycia ziemi z zasobów rolnych Skarbu Państwa, w ramach której sprawdzane są 
kwestie pochodzenia kapitału oraz zdolność finansowa nabywców, lecz dotyczą także 
sytuacji majątkowej osób, w stosunku do których zachodzi podejrzenie uzyskiwania 
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze 
źródeł nieujawnionych.

Na podstawie ww. działań analitycznych, którymi w latach 2010–2012 objęto po-
nad 60 przypadków transakcji nabycia ziemi z zasobów rolnych Skarbu Państwa, 
urzędy kontroli skarbowej podjęły 24 postępowania kontrolne, z których zakończono 
dotychczas 17, zaś 7 pozostaje nadal w toku. Szczegółowy zakres tych postępowań 
obejmował: badanie źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących 
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, ujaw-
nianie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także kontrolę pra-
widłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. W przy-
padku 8 podatników objętych kontrolą stwierdzono nieprawidłowości, które stanowiły 
podstawę do wydania decyzji wymiarowych na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł.

Tak więc, zagadnienia poruszone w oświadczeniu senatorów pozostają w stałym 
zainteresowaniu służb skarbowych, które w tym zakresie podejmowały i podejmują 
stosowne działania.

Ponadto obecnie toczy się postępowanie kontrolne w Agencji Nieruchomości Rol-
nych Oddział Terenowy w Szczecinie, w ramach którego sprawdzana jest m.in. zgod-
ność wybranych transakcji sprzedaży nieruchomości rolnych z obowiązującymi 
w Agencji procedurami, za okres 2012 r.

Natomiast w odniesieniu do kwestii podejmowania przez podległy Ministrowi Fi-
nansów aparat finansowy działań w zakresie wskazanej problematyki, uprzejmie in-
formuję, że zagadnienie to było również przedmiotem udzielonej Panu Marszałkowi 
odpowiedzi w piśmie z dnia 13 lutego 2013 r. Jak wskazano w nim, podstawą po-
dejmowania działań przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) są 
m.in. powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz fi-
nansowania terroryzmu, przekazywane przez jednostki współpracujące na podstawie 
art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, ze zm.). Do ich grona 
zaliczane są także oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych, które z reguły 
informują GIIF o podejrzanych transakcjach zakupu ziemi rolnej.

Zgłoszone transakcje badane są przede wszystkim pod kątem pochodzenia źródeł 
majątkowych, które umożliwiły nabywcom zakup nieruchomości. Jeżeli wyniki prze-
prowadzonej analizy wskazują, że nabywcy uzyskali środki pieniężne od obywateli 
innych krajów, GIIF występuje z wnioskiem do zagranicznych partnerów o przeka-
zanie posiadanych informacji na ich temat. W szczególności weryfikuje się, czy oso-
by nie mają potencjalnych związków z działalnością przestępczą generującą zyski/
dochody.

Informacje uzyskane od zagranicznych jednostek mogą być za ich zgodą prze-
kazane organom i osobom wskazanym w ww. ustawie, w tym prokuratorom, policji, 
Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego lub dyrektorom urzędów kontroli skarbowej.
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Przekazując te informacje na ręce Pana Marszałka, żywię nadzieję, iż przedstawio-
ne stanowisko uznane zostanie za w pełni wyczerpujące we wszystkich istotnych kwe-
stiach należących do właściwości Ministra Finansów, które podniesiono w oświadcze-
niu złożonym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senato-
rami podczas 26. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 r.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Generalny Inspektor 
Kontroli Skarbowej 
Andrzej Parafianowicz

Odpowiedź�  
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 4.04.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2013 r., przy którym zostało przekazane 

oświadczenie złożone przez Pana Grzegorza Wojciechowskiego Senatora RP i innych 
Senatorów na 26. posiedzeniu Senatu w dniu 30 stycznia 2013 r. uprzejmie informu-
ję, że w latach 2011–2012, w jednostkach organizacyjnych prokuratury w obszarach 
właściwości Prokuratur Apelacyjnych nie prowadzono postępowań przygotowawczych 
dotyczących pozornych transakcji przeniesienia własności nieruchomości rolnych, 
w których nabywcami były osoby fizyczne działające faktycznie na rzecz zagranicz-
nych nabywców finansujących te transakcje, zabezpieczających swoje interesy po-
przez zawieranie umów zobowiązujących do przeniesienia własności nieruchomości.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że we właściwości Prokuratury Apelacyj-
nej w Warszawie prowadzone były dwa postępowania przygotowawcze, które zwią-
zane były z aktami notarialnymi wymienionymi w oświadczeniu Senatorów (rep. A 
nr 2853/2011, rep. A nr 3093/2011). Postępowania te odnotowano w Prokuraturze 
Rejonowej Warszawa-Śródmieście o sygnaturach – 1 Ds. 1054/12 i 3 Ds. 542/12. 
Jednak ich przedmiotem nie były pozorne transakcje przeniesienia własności nieru-
chomości rolnych.

Postępowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 1054/12 prowadzone było 
w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariu-
szy publicznych z Agencji Nieruchomości Rolnych i notariusza w związku z umową 
sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejscowości Chojnowo gm. Czernice Borowe 
aktem notarialnym A Nr 3093/2011 tj. o czyn z art. 231 §1 k.k.

Postanowieniem z dnia 2 listopada 2012 r. postępowanie przygotowawcze w tej 
sprawie zostało umorzone wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu 
zabronionego (art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.).

Postępowanie przygotowawcze o sygnaturze 3 Ds. 542/12 prowadzone było 
w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariu-
szy publicznych z Agencji Nieruchomości Rolnych poprzez nieuprawnione udzielenie 
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informacji o tożsamości osób będących spadkobiercami nieruchomości miejscowości 
Chojnowo gm. Czernice Borowe tj. o czyn z art. 231 §1 k.k.

Postanowieniem z dnia 9 października 2012 r. postępowanie przygotowawcze w tej 
sprawie zostało umorzone wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu 
zabronionego (art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.).

W obszarze apelacji warszawskiej odnotowano postępowanie przygotowawcze 
o sygnaturze 1 Ds. 269/12 Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej, którego 
przedmiotem było przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w okresie 
od 29 kwietnia 2010 r. do 10 listopada 2011 r. w Warszawie przez funkcjonariuszy 
publicznych z Agencji Nieruchomości Rolnych poprzez nienależyte prowadzenie po-
stępowania wyjaśniającego w celu ustalenia kręgu osób uprawnionych do zakupu 
„majątku Chojnowo”, w obrębie 3 – Chojnowo, gm. Czernice Borowe oraz dokonanie 
w dniu 10 listopada 2011 r. sprzedaży tej nieruchomości na rzecz wskazanych osób 
i działania na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego określonych osób 
tj. o czyn z art. 231 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 
2012 r. postępowanie przygotowawcze w niniejszej sprawie zostało umorzone wobec 
braku znamion czynu zabronionego (art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.).

Postanowienia wydane w wyżej wymienionych sprawach są prawomocne.
Przedmiot wskazanych postępowań przygotowawczych i sposób ich zakończenia 

przesądza o braku podstaw do podejmowania przez prokuratora działań o charakterze 
cywilistycznym.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego, 

Jana Marii Jackowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 
Stanisława Karczewskiego, Andrzeja Matusiewicza, 

Bogdana Pęka, Krzysztofa Słonia, Wiesława Dobkowskiego, 
Mieczysława Gila oraz Marka Martynowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracamy się do Pana Prokuratora Generalnego z prośbą o informa-

cje odnośnie do działań podjętych przez prokuraturę w sprawie pana Ja-
nusza P. W załączeniu przekazujemy zawiadomienie, które zostało złożone 
w prokuraturze ponad dwa lata temu – do dnia dzisiejszego zainteresowany 
nie otrzymał informacji odnośnie do podjętych działań.

Z góry dziękujemy za szczegółowe wyjaśnienia.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Andrzej Pająk 
Henryk Górski 
Jan Maria Jackowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Stanisław Karczewski 
Andrzej Matusiewicz 
Bogdan Pęk 
Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski 
Mieczysław Gil 
Marek Martynowski

Odpowiedź�

Warszawa, 5.03.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 5 lutego 2013 roku nr BPS/043-26-1054/13, przy 

którym złożone zostało oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
wspólnie z innymi senatorami podczas 26. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 
2013 roku zawierające prośbę o informację dotyczącą działań podjętych przez proku-
raturę w sprawie Pana Janusza P. uprzejmie informuję co następuje.

Składając oświadczenie Pan Senator Grzegorz Wojciechowski i inni senatorowie 
przekazali jednocześnie zawiadomienie o przestępstwie Pana Janusza P. adresowane 
do Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podnieśli, iż pokrzywdzony przez okres 2 lat 
nie został powiadomiony o podejmowanych działaniach.

Jak ustalono, w urządzeniach ewidencyjnych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. 
Ośrodka Zamiejscowego w Chełmie Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz w Proku-
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raturze Rejonowej w Chełmie nie odnotowano wpływu pisma Pana Janusza P., ani też 
innych pism, których adresatem był wymieniony, co powoduje, że w wymienionych 
jednostkach prokuratury nie prowadzono żadnych czynności w sprawach z jego za-
wiadomienia.

Mając powyższe na uwadze korespondencję Pana Janusza P. stanowiącą zawia-
domienie o przestępstwie przekazałem Prokuratorowi Okręgowemu w Lublinie, celem 
procesowego rozpoznania.

Z poważaniem 
 
w z. PIERWSZY ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pojawiającymi się informacjami na temat likwidacji Kon-

sulatu Generalnego RP w Vancouver zwracam się z zapytaniem o dokładne 
plany Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tej sprawie.

Konsulat w Vancouver odgrywa bardzo istotną rolę w promocji Polski 
oraz integracji Polaków mieszkających w Kanadzie. Utworzona dwadzieścia 
lat temu placówka służy wymianie doświadczeń kulturalnych, politycznych 
oraz społecznych i stanowi istotne spoiwo wartości wspólnotowych w re-
gionie. Decyzja o likwidacji konsulatu spotkała się z ostrym sprzeciwem 
mieszkańców Vancouver, którzy pod specjalną petycją w tej sprawie zebrali 
ponad dwa tysiące podpisów. Autorzy pisma zwracają uwagę na fakt, że 
Vancouver jest miastem, w którym istnieje obecnie czterdzieści placówek dy-
plomatycznych (dla porównania w Edmonton, gdzie ma zostać przeniesiona 
siedziba, jest ich zaledwie dziewięć). Ponadto dzięki działalności konsulatu 
liczba organizacji polonijnych w tym czasie wzrosła ponadsześciokrotnie. 
Istotnym argumentem podnoszonym przez przeciwników decyzji o likwidacji 
jest również planowany rozwój produkcji i eksportu gazu LNG w Kolumbii 
Brytyjskiej, co znacząco przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy, 
których beneficjentami mogą okazać się również Polacy.

Vancouver staje się kolejną ofiarą projektu MSZ zwanego racjonalizacją 
sieci polskich placówek. Niestety, podobnie jak było to na przykład w sprawie 
konsulatu w Kolonii, decyzje w tak istotnych sprawach nie są konsultowa-
ne z głównymi zainteresowanymi. Działania te prowadzą do niepotrzebnych 
konfliktów i niezadowolenia Polonii, a także mogą skutkować zaburzeniem 
prawidłowego działania polskich instytucji w przyszłości.

W związku z przytoczonymi wyżej argumentami proszę o informację, ja-
kie są motywy działania ministerstwa, oraz o informację, czy w tym procesie 
zasięgano opinii Polonii kanadyjskiej.

Z poważaniem 
Alicja Zając

Odpowiedź�

Warszawa, 4 marca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Alicji Zając (pismo nr BPS/043-23- 

-1055/13 z dnia 5 lutego br.) złożone podczas 26. posiedzenia Senatu RP, w sprawie 
przeniesienia siedziby Konsulatu Generalnego RP z Vancouver do Edmonton, uprzej-
mie informuję.

Decyzja o zmianie siedziby Konsulatu Generalnego RP z Vancouver do Edmonton 
jest elementem procesu, którego celem jest optymalizacja obecności dyplomatycznej 
Rzeczypospolitej Polskiej w świecie oraz chęć lepszego odzwierciedlenia priorytetów 
polskiej polityki zagranicznej (w szczególności priorytetów gospodarczych), przy jak 
najlepszym wykorzystaniu własnych zasobów, i możliwości, z uwzględnieniem ograni-
czeń istniejących w tym zakresie.
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Edmonton jest największym skupiskiem polonijnym w zachodniej Kanadzie, odda-
lonym od obecnej siedziby Konsulatu Generalnego o ok. tysiąc kilometrów. Lokalizacja 
konsulatu w Vancouver była pierwotnie związana z portową rolą tego miasta, którego 
znaczenie uległo jednak znacznemu zmniejszeniu, w związku z istotną redukcją pol-
skiego rybołówstwa dalekomorskiego. Edmonton, w przeciwieństwie do Vancouver, 
jest położone w centrum ogromnego okręgu konsularnego. Jest stolicą najbogatszej 
prowincji wchodzącej w skład okręgu (Alberty) i centrum przemysłowo-biznesowym 
sektora naftowego, gazowego oraz nowych technologii. Jest to także centrum akade-
mickie – swą siedzibę ma tu m.in. The Northern Alberta Institute of Technology (NAIT), 
największa uczelnia techniczna Kanady – a także kulturalne regionu.

Jest rzeczą zrozumiałą, iż zmiana siedziby konsulatu budzi zaniepokojenie orga-
nizacji polonijnych z Vancouver, podobnie jak zadowolenie organizacji polonijnych 
z Edmonton. Prawdą jest, że działalność placówki przyczyniła się do istotnego wzro-
stu znaczenia Polski w tym regionie Kanady oraz pozytywnie wpłynęła na rozwój pol-
sko-kanadyjskich organizacji społecznych oraz organizacji polonijnych. Jednocześnie 
jednak Edmonton jest obecnie, z punktu widzenia interesów Polski, ośrodkiem waż-
niejszym i bardziej perspektywicznym, niż Vancouver. Z tego powodu umiejscowienie 
tam Konsulatu Generalnego jest działaniem nastawionym na przyszłość i bardziej 
racjonalnym, niż utrzymywanie obecnej siedziby konsulatu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie ma prawnego wymogu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych przy podejmowaniu decyzji o zmianie siedzib polskich placó-
wek dyplomatycznych.

Pragnę też zauważyć, że Vancouver jest stolicą prowincji Kolumbia Brytyjska, 
natomiast wymienione w oświadczeniu prowincje Quebec i Ontario znajdują się we 
wschodniej Kanadzie i znajdują się odpowiednio w okręgu konsularnym Konsulatu 
Generalnego RP w Montrealu (Quebec) oraz Ambasady RP w Ottawie i Konsulatu 
Generalnego RP w Toronto (Ontario). Według oficjalnych kanadyjskich statystyk, na 
polskie pochodzenie w prowincji Alberta wskazało ok. 170 tys. osób, w prowincji Ko-
lumbia Brytyjska ok. 130 tys. osób, w prowincji Quebec ok. 62,8 tys. osób, zaś w pro-
wincji Ontario ok. 457,5 tys. osób.

Jestem przekonany, że decyzja o przeniesieniu siedziby Konsulatu Generalnego 
RP z Vancouver do Edmonton przyniesie szereg korzyści zarówno dla Rzeczypospolitej 
Polskiej i jej gospodarki, jak i dla Polonii kanadyjskiej.

Z wyrazami szacunku i poważania 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Cisek


