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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z prośbą o interwencję skierowaną do mnie przez panią Wa-

lentynę D. zwracam się o przeanalizowanie problemu związanego z nierów-
nym traktowaniem rodzin zastępczych spokrewnionych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej (DzU nr 149, poz. 887) rodziny zastępcze spokrewnione 
– czyli takie, w których opiekę nad dziećmi sprawuje pełnoletnie rodzeństwo 
lub dziadkowie – otrzymują mniejsze świadczenia niż rodziny zawodowe 
niespokrewnione. Zawodowi opiekunowie otrzymują oprócz wynagrodzenia 
około 1000 zł na pokrycie kosztów utrzymania jednego dziecka oraz doda-
tek w wysokości 200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Mogą oni 
także liczyć m.in. na dofinansowanie do remontu mieszkania. Podczas gdy 
rodziny zastępcze spokrewnione otrzymują miesięcznie na dziecko jedynie 
660 zł (bez względu na to, czy dziecko jest zdrowe, czy chore).

Spokrewnione rodziny zastępcze pełnią bardzo ważną rolę w wycho-
waniu dzieci, nikt nie otoczy dzieci większą miłością niż ich dziadkowie czy 
rodzeństwo. Niestety niejednokrotnie sytuacja finansowa dziadków, którzy 
przeważnie są już na emeryturach, nie pozwala im na podjęcie opieki nad 
dziećmi.

Zwracam się do Pana Ministra z gorącą prośbą o analizę przedstawio-
nego problemu.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Oddowiedd�

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo znak: BPS/043-29-1167/13, w związku z oświadczeniem 

pani senator Alicji Chybickiej w sprawie problemu związanego z nierównym traktowa-
niem rodzin zastępczych spokrewnionych, złożonym podczas 29. posiedzenia Senatu, 
uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.) rodzinę zastępczą 
spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 
u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, będą-
cy wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Krąg osób mogących pełnić funkcję rodziny 
zastępczej spokrewnionej został ograniczony do babci, dziadka i rodzeństwa dziecka, 
na których zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) spoczywa obowiązek dostarczania 
dziecku środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowią-
zek alimentacyjny). Choć na stwierdzenie istnienia i określenie wysokości obowiązku 
alimentacyjnego w stosunku do zobowiązanych w dalszej kolejności, którymi są m.in. 
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dziadkowie i rodzeństwo, wpływa wiele czynników związanych zarówno z dzieckiem, 
jak i osobami zobowiązanymi, to nie zmienia to faktu, że osoby te są odpowiedzialne 
za zapewnienie dziecku pozbawionemu opieki rodziców odpowiedniego poziomu i wa-
runków życia. Wynika to z istoty więzów rodzinnych i prawnych. Dlatego też usta-
wodawca zróżnicował wysokość świadczenia przysługującego na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz rodzi-
nie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej. Powyższe rozwiązania 
znajdują potwierdzenie w zasadach związanych zarówno z prymatem rodziny, także 
w kwestii odpowiedzialności za dziecko, jak i zasadą pomocniczości Państwa w udzie-
laniu pomocy i opieki dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Rodzina zastępcza spokrewniona nie została pozbawiona pomocy ze strony pań-
stwa. Przysługuje jej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wy-
sokości nie niższej niż 660 zł miesięcznie. W przypadku dziecka legitymującego się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności rodzinie przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł 
miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Wysokość 
świadczeń wskazana w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to 
kwoty minimalne, natomiast rodzinie, po rozpatrzeniu jej sytuacji, może być przyzna-
na kwota wyższa. Ponadto, w kompetencjach rady powiatu jest ustalenie minimalnej 
wysokości świadczeń na poziomie wyższym od określonego w ustawie. Możliwość tę 
zawiera art. 91 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który sta-
nowi, że rada powiatu, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalną wysokość 
świadczeń pieniężnych.

Rodzinie zastępczej, także spokrewnionej, starosta może przyznać, raz w roku, 
dofinansowanie do wypoczynku dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia poza miej-
scem jego zamieszkania, świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych 
z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo oraz świadczenie na pokrycie wy-
datków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających 
wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo (art. 83 ust. 1 usta-
wy). Świadczenia te udzielane są na wniosek rodziny zastępczej składany w powiato-
wym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Ponadto informuję, że osoby sprawujące funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej 
w związku ze swoją trudną sytuacją materialną mogą w celu poprawy swojej sytuacji 
materialnej ubiegać się m.in. o świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia z systemu świadczeń rodzinnych.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi apelami skierowanymi do biura w sprawie projek-

tu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(projekt z dnia 8 listopada 2012 r.) zwracam się do Pana Ministra z prośbą 
o zainteresowanie się przedstawionym problemem.

Zaplanowane zmiany dotyczące między innymi wydłużenia do roku 
urlopu macierzyńskiego mają wejść w życie z dniem 1 września 2013 r., co 
wiąże się z tym, że będą mogły skorzystać z tego zapisu tylko osoby, które 
w dniu wejścia w życie ustawy będą uprawnione do urlopu macierzyńskie-
go. Oznacza to, że nowa ustawa będzie obejmowała tylko rodziców dzieci 
urodzonych po 17 marca 2013 r.

Dzieci urodzone w jednym roku powinny być traktowane równo i powin-
ny mieć możliwość takiego samego rozwoju, tym bardziej że przepisy doty-
czące między innymi obowiązku szkolnego czy tak zwanego „becikowego” 
obejmują całe roczniki, bez względu na miesiąc urodzenia dziecka.

Taka sytuacja prowadzi do nierówności społecznej i dyskryminacji dzie-
ci urodzonych po 17 marca bieżącego roku.

Zwracam się do Pana Ministra z gorącą prośbą o analizę przedstawio-
nego problemu.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Oddowiedd�

Warszawa, 16.04.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatorskie Pani Senator Alicji Chybickiej w spra-

wie zaplanowanych zmian dotyczących wydłużenia do roku urlopu macierzyńskiego, 
przekazane przy piśmie z dnia 25 marca br., znak: BPS/043-29-1168/13, uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, 
przewidujący wydłużenie okresu płatnego urlopu związanego z urodzeniem się dziec-
ka, co do zasady, do jednego roku został skierowany pod obrady stałego komitetu 
Rady Ministrów.

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 1/2 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 więcej 
niż jednego dziecka oraz do 3 tygodni, w przypadku przyjęcia na wychowanie starsze-
go dziecka. Możliwość korzystania z tego urlopu w dwóch częściach zapewniłaby pra-
cownikom prawo dzielenia się tym uprawnieniem. Nadal korzystanie z dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego można będzie łączyć z wykonywaniem 
pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż 1/2 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 ta-
kim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie mógłby przekraczać 26 tygo-
dni. Korzystanie z urlopu rodzicielskiego można będzie łączyć z wykonywaniem pracy 
u pracodawcy udzielającego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż 1/2 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 poro-
dzie, mogłaby złożyć wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po podstawowym urlopie 
macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpo-
średnio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego, także w pełnym wymiarze. W przy-
padku wyboru przez pracownicę tego sposobu korzystania z urlopu, przysługiwałby 
jej przez cały okres zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. 
Projekt przewiduje także możliwość wcześniejszego powrotu do pracy przez pracow-
nicę (np. po wykorzystaniu przez nią jedynie podstawowego urlopu macierzyńskiego 
lub po wykorzystaniu przez nią np. całego urlopu macierzyńskiego w wymiarze pod-
stawowym i dodatkowym) albo podzielenie się korzystaniem z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego i z urlopu rodzicielskiego z pracownikiem-ojcem dziecka. Drugi spo-
sób korzystania z płatnego urlopu związanego z urodzeniem się dziecka przewiduje 
składanie przez uprawnionych pracowników wniosków o udzielenie kolejnego rodzaju 
urlopu w końcowym okresie korzystania z poprzedniego urlopu. I tak, wniosek o do-
datkowy urlop macierzyński byłby składany w czasie korzystania z podstawowego 
urlopu macierzyńskiego, zaś wniosek o urlop rodzicielski byłby składany w czasie 
korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wybór drugiego sposobu korzy-
stania z płatnego urlopu związanego z urodzeniem się dziecka wpływałby na wyso-
kość 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. Przewiduje 
się, że nowe rozwiązania prawne wejdą w życie od dnia 1 września 2013 r.
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Należy 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).

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że w dniu 12 marca 2013 r. 
w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na wniosek „Ruchu Matek I kwar-
tału 2013”, odbyło się spotkanie z przedstawicielkami tego Ruchu. Podczas spotkania 
przedstawicielki „Ruchu Matek I kwartału 2013” przedstawiły argumenty przemawia-
jące w ich ocenie za zasadnością objęcia projektowanymi przepisami wydłużającymi 
okres płatnego urlopu w związku z urodzeniem się dziecka do jednego roku – rodziców 
wszystkich dzieci urodzonych w 2013 roku. W dniu 11 kwietnia br. przedstawicielki 
tego Ruchu spotkały się z Panem Ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Radosław Mleczko 
Podsekretarz Stanu
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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 z prośbą o analizę zasad-

ności art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227).

Wysokość świadczenia emerytalnego zależy od wysokości opłaconych 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz od długości okresu 
ich opłacania, jednakże zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU 
z 2009 r. nr 153, poz. 1227) kwota emerytury wraz ze zwiększeniami nie 
może przekraczać 100% podstawy wymiaru emerytury. 

Zapis ten nie jest korzystny dla osób, w przypadku których okres opła-
cania i wysokość składek są takie, że wyliczona na tej podstawie emery-
tura przekracza 100% podstawy wymiaru. Co więcej, w przypadku takich 
osób mamy do czynienia z sytuacją, że mimo braku możliwości przelicze-
nia świadczenia w dalszym ciągu pobierana jest składka na ubezpieczenie 
społeczne.

Zwracam się do Pana Ministra z gorącą prośbą o analizę przedstawione-
go problemu i wyjaśnienie zasadności art. 86 ust. 1 wspomnianej ustawy.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Oddowiedd�

Warszawa, 19 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym tekstem oświadczenia, złożonego przez senator Alicję 

Chybicką podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 2013 r., uprzejmie 
informuję, że nie znajduję uzasadnienia do podjęcia działań w celu uchylenia przepisu 
art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), ograni-
czającego wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do kwoty stano-
wiącej 100% podstawy jej wymiaru.

Świadczenia emerytalno-rentowe mają charakter praw podmiotowych, nabytych 
przez ubezpieczonego w związku z jego własnym udziałem w tworzeniu funduszu 
ubezpieczeniowego. Z zasadą wzajemności wiąże się ściśle wymóg zachowania pro-
porcjonalności między wysokością opłacanych składek a wysokością świadczeń. Każ-
dy system emerytalny określa jednak dolną i górną wysokość świadczeń, co oznacza, 
że zależność wysokości świadczenia od kwoty wpłaconych składek na ubezpieczenie 
emerytalne nie jest bezwarunkowa.

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że wymóg zachowania pro-
porcjonalności między wysokością opłacanych składek a wysokością świadczeń nie 
wyklucza ograniczania rozpiętości wysokości świadczeń w porównaniu z rozpiętością 
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wysokości zarobków i składek, wysokość świadczeń nie powinna jednak nadmiernie 
odbiegać od wkładu ubezpieczonego w tworzenie funduszu ubezpieczeń społecznych 
(wyrok z 22 czerwca 1999 r., sygn. K. 5/99, OTK ZU nr 5/1999, poz. 100, s. 537).

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) emeryt, 
który udowodnił co najmniej 20-letni (kobieta) lub 25-letni (mężczyzna) staż ubezpie-
czeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe), ma zagwarantowane prawo do emerytu-
ry nie niższej niż wynosi minimalna wysokość świadczenia, ustalona zgodnie z art. 85 
tej ustawy. Należy zaznaczyć, że ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637) podwyższono nie tylko wiek emerytalny kobiet, 
które nie osiągnęły 60 lat życia do 31 grudnia 2012 r., ale również wydłużono staż 
ubezpieczenia gwarantujący kobietom urodzonym po 1948 r. prawo do emerytury 
w kwocie co najmniej minimalnej. Do 31 grudnia 2013 r. okres ten wynosi 20 lat, ale 
od 1 stycznia 2014 r. będzie wzrastał co dwa lata o jeden rok, aż do osiągnięcia 25 lat 
(od 1 stycznia 2022 r.).

Oprócz minimalnej jest również określona maksymalna wysokość emerytury. 
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – kwota emerytury, 
obliczonej wg tzw. starych zasad, określonych w art. 53, wraz ze zwiększeniami, o któ-
rych mowa w art. 56 ust. 3 i 4 lub w art. 73 ust. 3 i 4, nie może przekraczać 100% 
podstawy jej wymiaru. Jest to prawidłowa regulacja, ponieważ kwota emerytury nie 
powinna być wyższa niż przeciętne zarobki, które stanowiły podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenie emerytalne.

Przepis ten dotyczy emerytur, w których stałą cześć kwoty świadczenia, niezależną 
od stażu pracy i wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 
stanowi tzw. część socjalna wynosząca 24% kwoty bazowej, czyli przeciętnego wyna-
grodzenia, o którym mowa w art. 19 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W wymia-
rze emerytury są uwzględnione nie tylko okresy opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne, ale również okresy nieskładkowe. Ponadto podstawę wymiaru ustala się 
z okresu 10 kolejnych lub dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych, w których 
zarobki stanowiące podstawę wymiaru składek były najwyższe w stosunku do prze-
ciętnego wynagrodzenia, a nie z całego okresu aktywności zawodowej.

Nie podzielam opinii, że przepis ograniczający wysokość emerytury do 100% pod-
stawy jej wymiaru jest dolegliwy dla świadczeniobiorców.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, maksymalna pod-
stawa wymiaru emerytury odpowiada kwocie równej 250% kwoty bazowej. Od 1 mar-
ca br. kwota bazowa wynosi 3.080,84 zł. Maksymalna wysokość emerytury przyzna-
nej po 28 lutego 2013 r. wynosi zatem 7.702,10 zł (tj. 100% podstawy wymiaru rów-
nej 250% kwoty bazowej). Taką wysokość emerytury można uzyskać pod warunkiem 
udowodnienia ponad 69 lat stażu ubezpieczeniowego, złożonego wyłącznie z okresów 
składkowych. Z kolei osoba osiągająca zarobki na poziomie przeciętnego wynagro-
dzenia, której emerytura została obliczona od podstawy wymiaru równej 3080,84 zł 
(100% kwoty bazowej), musiałaby mieć ponad 58 lat składkowych, aby uzyskać eme-
ryturę w kwocie 3080,84 zł, a więc równej 100% podstawy wymiaru.

Należy podkreślić, że ograniczenie wysokości świadczenia do 100% podstawy jego 
wymiaru nie dotyczy emerytur ustalanych w kwotach najniższych. Jeżeli zatem zacho-
dzi konieczność podwyższenia wysokości emerytury do kwoty minimalnej emerytury, 
określonej w art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, to nie ma znaczenia, że 
podstawa wymiaru emerytury jest od niej niższa. Osoby, które miały stosunkowo ni-
skie przychody stanowiące podstawę wymiaru składek, nie muszą zatem obawiać się, 
że ich emerytura nie zostanie podwyższona do wysokości minimalnej, bo gwarantowa-
na kwota najniższej emerytury jest wyższa niż podstawa wymiaru ich emerytury.

Nadmieniam, że w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 grudnia 2000 r., o sygn. akt 
K 9/00 (OTK ZU 2000 nr 8, poz. 294), rozpatrując zagadnienie wzajemności składki 
i świadczeń na gruncie art. 2 i 32 Konstytucji RP, Trybunał Konstytucyjny wyraził 
pogląd, że „...państwo ma obowiązek podejmować działania, które zapewnią odpo-
wiednie środki finansowe niezbędne dla realizacji konstytucyjnych praw socjalnych, 
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ale musi przy tym uwzględniać sytuację gospodarczą i konieczność zapewnienia wa-
runków rozwoju gospodarczego. Te okoliczności usprawiedliwiają nałożenie obowiązku 
ubezpieczenia nawet w sytuacji, gdy dalsze opłacanie składek na ubezpieczenie spo-
łeczne nie zawsze znajdzie w pełni odzwierciedlenie w zwiększonej wysokości przysłu-
gującego świadczenia”.

Funkcjonowanie przepisu określającego górną wysokość emerytury na poziomie 
100% podstawy jej wymiaru, jest zatem w pełni racjonalne.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Marek Bucior
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 4 marca 2013 r. pani Danuta W. zwróciła się do mnie z nastę-

pującym problemem. Pani Danuta ma dwudziestotrzyletnią niepełnospraw-
ną córkę, która wymaga zaopatrzenia w środki pomocnicze – pieluchomajt-
ki. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby 
medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze pie-
luchomajtki do 60 sztuk miesięcznie dofinansowane są na poziomie 70%, 
maksymalnie w kwocie 90 zł.

Pani Danuta zauważyła, że te same pieluchomajtki (Dry Kids) w róż-
nych aptekach we Wrocławiu mają różne ceny. Apteki, które mają podpisane 
kontrakty z NFZ, sprzedają opakowanie pieluchomajtek (60 szt.) w cenach 
1,60–1,50 zł za sztukę, podczas gdy identyczne opakowanie w aptece nie-
mającej kontraktu z NFZ można kupić za 1,23 zł za sztukę. Co więcej, w dro-
geriach kosmetycznych pieluchomajtki nieustępujące jakością tym zakupio-
nym w aptekach można kupić już za 80 gr za sztukę. Trzeba również zwrócić 
uwagę na fakt, że refundacja środków pomocniczych wiąże się z wieloma 
formalnościami: wizyta co trzy miesiące u lekarza POZ, wizyta w oddziale 
NFZ, następnie zamówienie produktu w aptece oraz telefonowanie do apteki 
i dopytywanie, czy zamówiony produkt jest już do odbioru.

Zamysłem dofinansowania środków pomocniczych było przede wszyst-
kim odciążenie kosztowe osób, które takich środków potrzebują na co dzień. 
Jednak jak wynika z opisanej sytuacji, taki sposób dofinansowania zrodził 
problem windowania cen. 

Zwracam się do Pana Ministra z gorącą prośbą o analizę przedstawio-
nego problemu.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Stanowisko 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 8 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bartosz Arłukowicz 
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przesyłam oświadczenie senator Alicji Chybickiej, złożone podczas 

29. posiedzenia Senatu, znak BPS/043-29-1170/13, z dnia 25 marca br., w sprawie 
Pani Danuty W. opiekującej się niepełnosprawną córką, która wymaga zaopatrzenia 
w środki pomocnicze, z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie sprawy według właściwości.

Z poważaniem 
 
Władysław Kosiniak-Kamysz
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Oddowiedd�  
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2013.04.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Alicji Chybickiej, złożone podczas 

29. posiedzenia Senatu, znak BPS/043-29-1170/13, z dnia 25 marca br., w sprawie 
Pani Danuty W. opiekującej się niepełnosprawną córką, która wymaga zaopatrzenia 
w środki pomocnicze, przekazane przy piśmie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
znak: DP-II-0702-36-EN/13, uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska w sprawie.

Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 
z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi, w tym rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopa-
trzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomoc-
nicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141 z późn. zm.). Powyższy akt prawny określa wykaz oraz 
warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby me-
dyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, wraz z okreś- 
leniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania.

Według przepisów rozporządzenia świadczeniobiorcom przysługuje świadczenie 
gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze – środki absorpcyjne, na 
zasadach określonych poniżej:

Lp.
Środki 

pomocnicze

Wysokość 
udziału własnego 

świadczenio- 
biorcy 

w limicie ceny

Okres 
użytkowania

Limit 
ceny

Wskazania 
medyczne 

do wystawienia 
zlecenia

1. Pieluchy anatomiczne 
do 60 sztuk miesięcznie 
w przypadku pacjentów:

bezpłatnie raz 
na miesiąc

77 zł Choroba nowotworowa prze-
biegająca w postaci owrzodzia-
lych lub krwawiących guzów 
krocza lub okolicy krzyżowej, 
przetoki nowotworowe lub 
popromienne (pęcherzowo-po-
chwowe, pęcherzowo-pochwo-
wo-odbytnicze, pochwowo-od-
bytnicze), nietrzymanie stolca 
lub moczu w wyniku chorób 
nowotworowych

– z chorobą nowotworową 
przebiegającą 
w postaci owrzodziałych 
lub krwawiących guzów 
krocza, okolicy krzyżowej 
itp.
– z przetokami nowo-
tworowymi lub po-
promiennymi (pęche-
rzowo-pochwowymi, 
pęcherzowo-pochwowo- 
-odbytniczymi, pochwowo- 
-odbytniczymi)
- z nietrzymaniem 
stolca lub moczu 
w wyniku chorób nowo-
tworowych
lub zamiennie 
pieluchomajtki do 60 
sztuk miesięcznie

30% 90 zł

lub zamiennie podkłady 
do 60 sztuk
lub wkłady anatomiczne 
do 60 sztuk
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2. Pieluchomajtki 
do 60 sztuk 
miesięcznie lub zamiennie 
pieluchy anatomiczne 
do 60 sztuk miesięcznie 
dla dorosłych i dzieci 
powyżej 
3 roku życia:

30% raz 
na miesiąc

90 zł Dla dorosłych i dzieci powyżej 
3 roku życia:
– z głębokim upośledzeniem 
umysłowym, w zespołach otę-
piennych o różnej etiologii,
– w postępujących chorobach 
układu nerwowego z pęche-
rzem neurogennym lub z za-
burzeniami mikcji zwieraczy,
– z wadami rozwojowymi: 
przepuklinami oponowo- 
-rdzeniowymi, przepuklinami 
oponowo-mózgowymi, wynico-
waniem pęcherza

– z głębokim 
upośledzeniem 
umysłowym, 
w zespołach 
otępiennych 
o różnej etiologii

– w postępujących 
chorobach układu 
nerwowego 
z pęcherzem 
neurogennym 
lub z zaburzeniami 
mikcji zwieraczy

– z wadami 
rozwojowymi, 
przepuklinami 
oponowo-rdzeniowymi, 
przepuklinami 
oponowo-mózgowymi, 
wynicowaniem pęcherza

lub zamiennie 
podkłady do 60 sztuk

lub wkłady 
anatomiczne do 60 sztuk

Uprzejmie informuję, iż refundacja kosztów środków absorbcyjnych stanowi istot-
ną część ogółu środków przeznaczanych corocznie przez płatnika na świadczenia gwa-
rantowane z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
Na refundację tych środków (w tym pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki, podkłady, 
wkłady anatomiczne) w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał 179 079 310 zł, co 
stanowiło 26,1% wszystkich wydatków płatnika na zaopatrzenie w przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze.

Jednocześnie należy wskazać, iż Ministerstwo Zdrowia na bieżąco podejmuje dzia-
łania analityczne mające na celu ocenę problematyki szeroko pojętej ochrony zdrowia 
pacjentów w określonych stanach klinicznych, w tym również problematyki nietrzy-
mania moczu oraz zapewnienia dostępu pacjentów do wyrobów medycznych.

Mając na uwadze powyższe podjęto działania o charakterze systemowym, polega-
jące na kompleksowej analizie zagadnień związanych z refundacją wyrobów medycz-
nych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zarówno dobra pacjenta, jak i możliwości 
płatniczych podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 
ze środków publicznych. W związku z tym przygotowano akt wykonawczy do ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 
z późn. zm.) – projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wy-
dawanych na zlecenie, z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicz-
nych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie oraz kryteria ich 
przyznawania, uwzględniając skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania, sposób 
ich wytwarzania, oraz możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Założenia zawarte w projektowanym rozporządzeniu dotyczące zaopatrzenia pa-
cjentów z nietrzymaniem moczu w środki absorbcyjne, mają na celu w jak najwięk-
szym stopniu zabezpieczenie ich potrzeb, a jednocześnie uwzględniają rozwiązania 
zmierzające do wyeliminowania wskazanych przez Panią Senator problemów. Zgodnie 
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z przepisami ustawy refundacyjnej obecnie obowiązujące w tym zakresie rozporządze-
nie zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie ustawy „refundacyjnej” czyli do dnia 1 stycznia 2014 r. Projekt wymienio-
nego rozporządzenia, zgodnie z obowiązującą procedurą legislacyjną będzie kierowany 
do szerokiej konsultacji społecznej w celu zgłaszania uwag.

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



29. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2013 r. 19

Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz

Szanowna Pani Prezes!
Mimo otrzymanego od Pani Prezes zapewnienia na piśmie z dnia 

29.11.2012 r. (znak NFZ/CF/DSOZ/2012/073/0630/W/31700/AJA) o do-
stępności świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób metabolicznych 
dla chorych z Dolnego Śląska, niestety w dalszym ciągu otrzymuję informa-
cje o braku takiej opieki nad pacjentami chorymi na fenyloketonurię (PKU).

Pragnę przypomnieć, że w wyniku przeprowadzonego przez DOW NFZ 
konkursu na porady specjalistyczne w zakresie chorób metabolicznych od 
września 2012 r. kontraktu na świadczenie tych usług pozbawiona zosta-
ła Poradnia Chorób Metabolicznych funkcjonująca w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym OBR we Wrocławiu.

Zgodnie z otrzymanymi od Pani Prezes informacjami, pacjenci chorzy na 
fenyloketonurię mieli być leczeni w ramach poradni gastroenterologicznej. 
Jak się jednak okazało, ta ścieżka rozliczania świadczeń możliwa jest tylko 
dla pacjentów pediatrycznych. Oznacza to, że obecnie na Dolnym Śląsku 
ponad 65% chorych na fenyloketonurię (tyle stanowią osoby dorosłe) jest po-
zbawionych kontraktowania z NFZ, ponieważ nie mogą oni być leczeni w po-
radni dla dzieci. Sytuacja, w wyniku której kontraktu pozbawiona została 
jedyna na Dolnym Śląsku Poradnia Metaboliczna zajmująca się wrodzonymi 
chorobami metabolicznymi, jest trudna do zaakceptowania.

Zwracam się do Pani Prezes o ponowne przeanalizowanie problemu 
i podjęcie odpowiednich decyzji umożliwiających leczenie chorych na fenylo-
ketonurię na Dolnym Śląsku.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Oddowiedd�

Warszawa, 29.04.2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z kolejnym wystąpieniem pani Profesor Alicji Chybickiej przekaza-

nym pismem z dnia 25.03.2013 r., znak PBS/043-29-1171/13 dotyczącym realizacji 
świadczeń w zakresie leczenia chorób metabolicznych w województwie dolnośląskim, 
a w szczególności objęcia opieką zdrowotną dzieci chorych na fenyloketonurię, przed-
stawiam następujące informacje w przedmiotowej sprawie.

Narodowy Fundusz Zdrowia podpisuje umowy ze świadczeniodawcami po prze-
prowadzonych postępowaniach konkursowych, w których obowiązany jest przestrze-
gać przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz stosownych rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych. Jedną z podstawowych zasad prowadzenia postępowań 
poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest równe 
traktowanie oferentów.
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W poprzednich latach bywały okresy, w których Fundusz w rankingu dawał do-
datkowe punkty za posiadanie umowy, ale zasada ta została zakwestionowana przez 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją nr RWA-9/2009, z dnia 
10.07.2009 r. Decyzja ta została podtrzymana wyrokiem Sądu Okręgowego w War-
szawie z dnia 20.04.2011 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej (Dz.U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.) jako personel w poradni chorób metabolicz-
nych wskazuje: specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, lub dia-
betologii, lub endokrynologii. Ponieważ nie ma specjalizacji w dziedzinie chorób meta-
bolicznych nie ma możliwości rankingowania którejkolwiek ze wskazanych w rozpo-
rządzeniu specjalizacji, gdyż w tym zakresie wydają się one równoważne. Natomiast 
w odniesieniu do sprzętu jedyną możliwą opcją są dodatkowe punkty za posiadanie 
densytometru w lokalizacji, podczas gdy rozporządzenie dopuszcza dostęp do badań 
densytometrycznych poza lokalizacją oferenta. W tej sytuacji czynnikami różnicujący-
mi ocenę oferty mogą być jedynie czas pracy poradni i cena punktu.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Funduszu dwukrotnie przeprowadzał postępo-
wanie poprzedzające zawarcie umów w zakresie chorób metabolicznych. Oferta wska-
zanego przez Panią Profesor szpitala po negocjacjach zajęła w tych postępowaniach 
odpowiednio VII – ostatnią oraz IV pozycję w rankingu. Środki finansowe przeznaczone 
na te postępowania pozwoliły na podpisanie umowy z oferentem zajmującym I miejsce 
w rankingu w postępowaniu z dnia 2 kwietnia 2012 r. oraz z oferentami zajmującymi 
pierwsze i drugie miejsce w rankingu w postępowaniu z dnia 24 lipca 2012 r.

Z uwagi na fakt, że żadna z poradni metabolicznych, z którymi zawarto umo-
wy nie była sprofilowana na leczenie fenyloketonurii, oddział dolnośląski zastosował 
– zgodne z prawem – rozwiązanie, polegające na zabezpieczeniu świadczeń dla tej 
grupy chorych u tego samego świadczeniodawcy i u tego samego lekarza z odpo-
wiednimi kwalifikacjami, który dotychczas leczył dzieci z fenyloketonurią – w porad-
ni gastroenterologicznej dla dzieci. W ww. poradni opieką mogły być objęte zarówno 
dzieci, jak i dorośli z fenyloketonurią. Zgodnie z obowiązującym wówczas zarządze-
niem Nr 19/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 
2012 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzorów 
wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych (ze zm.) 
konieczne było jedynie złożenie do Dolnośląskiego Oddziału NFZ wniosku określonego 
w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia dla każdego dorosłego pacjenta – jednorazowo 
– na cały okres, na jaki zawarta jest umowa.

Z analizy realizacji świadczeń dla pacjentów z fenyloketonurią wynika, iż w pierw-
szym kwartale 2013 r. (kiedy udzielanie świadczeń dla tej grupy świadczeniobior-
ców odbywało się w poradni gastroenterologicznej dla dzieci Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego we Wrocławiu) leczona była prawie taka sama liczba osób z tym 
schorzeniem jak w analogicznym okresie 2012 r. Z uwagi na powyższe nie można 
powiedzieć, aby ograniczona została dostępność do świadczeń dla omawianej grupy 
świadczeniobiorców.

Równocześnie pragnę poinformować, iż Dolnośląski Oddział Wojewódzki Fundu-
szu, mając na uwadze pełne zabezpieczenie świadczeń dla świadczeniobiorców z cho-
robami metabolicznymi, przeprowadził ponownie uzupełniające postępowanie po-
przedzające zawarcie umów w tym zakresie. W rozstrzygniętym w dniu 15.04.2013 r. 
konkursie ofert do udzielania świadczeń wybrana została poradnia chorób metabo-
licznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Z poważaniem 
 
PREZES 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
Agnieszka Pachciarz
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej 
oraz senatora Jana Michalskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku lat na polsko-niemieckim pograniczu obserwujemy zjawisko 

oddawania krwi przez polskich pełnoletnich uczniów w niemieckiej stacji 
krwiodawstwa Haema AG w przygranicznym Görlitz. Każdorazowe oddanie 
osocza krwi przez uczniów z Polski wiąże się z zapłatą: oddanie osocza krwi 
po raz pierwszy – 30 euro, drugi raz i kolejny – 15 euro, za piątym razem 
wypłacana jest premia w wysokości 30 euro.

Proceder oddawania osocza krwi przybiera duże rozmiary. Zgodnie 
z polską normą (rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. 
w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi 
i dawców krwi) oddawanie osocza krwi przez ludzi młodych dopuszczalne 
jest nie częściej niż raz na dwa tygodnie, podczas gdy normy regulujące 
krwiodawstwo w Niemczech zezwalają na pobieranie osocza krwi do trzech 
razy w tygodniu. Zachęta finansowa powoduje, że wizyty polskich uczniów 
w niemieckiej stacji krwiodawstwa są bardzo częste, nawet co dwa dni.

Sytuacja zróżnicowanych przepisów wymaga wyjaśnienia europejskich 
instytucji ochrony zdrowia. 

Czy norma stosowana w prawie niemieckim nie stanowi zagrożenia dla 
organizmu dawcy, szczególnie jeśli jest nim osoba młoda?

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka 
Jan Michalski

Stanowisko 
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 2 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bartosz Arłukowicz 
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
uprzejmie informuję, że do Ministra Spraw Zagranicznych skierowane zostało 

oświadczenie senatorów RP, Pani Alicji Chybickiej i Pana Jana Michalskiego (pismo 
nr BPS/043-29-1172/13 z dnia 25 marca br.), w którym wskazują oni na zjawisko 
częstego oddawania krwi przez polskich uczniów w miejscowości Görlitz. Ze względu 
na problemy w nim poruszone, ministrem właściwym do udzielenia odpowiedzi jest 
Minister Zdrowia. W związku z powyższym, w załączeniu przekazuję oświadczenie, 
według kompetencji.

Z poważaniem 
 
w z. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Jerzy Pomianowski
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Stanowisko 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2013.05.07

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem senatorskim złożonym przez Panią Alicję Chybicką 

oraz Pana Jana Michalskiego, Senatorów RP, przekazaną w piśmie z dnia 25 marca 
2013 r., znak: BPS/043-29-1172, w sprawie oddawania osocza przez polskich uczniów 
w miejscowości w Görlitz w Niemczech, mając na uwadze, iż przygotowanie odpowie-
dzi wymaga zasięgnięcia dodatkowych opinii oraz uzyskania informacji z Instytutu 
Hematologii oraz Transfuzjologii, uprzejmie proszę o przedłużenie terminu udzielenia 
odpowiedzi na wyżej wymienioną interpelację do dnia 20 maja 2013 r.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann

Oddowiedd�  
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2013.05.28

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem senatorskim złożonym przez Panią Alicję Chybicką 

oraz Pana Jana Michalskiego, senatorów RP, zawartym w piśmie z dnia 25 marca 
2013 r., znak: BPS/043-29-1172, w sprawie oddawania osocza przez polskich uczniów 
w miejscowości w Görlitz w Niemczech, uprzejmie proszę o przyjęcie następującej in-
formacji.

Przedmiotowe oświadczenie skierowane zostało do Ministra Spraw Zagranicznych, 
który przekazał je Ministrowi Zdrowia jako właściwemu w niniejszej materii pismem 
z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr SM.2113.60.2013/4.

Oddawanie krwi i jej składników, w tym osocza, stanowi niezwykle istotny dar, 
przekazywany nieodpłatnie dla potrzeb drugiego człowieka. Wobec aktualnego braku 
możliwości pozaustrojowego wyprodukowania krwi, jedynym źródłem na jej pozyska-
nie są donacje dokonywane bezinteresownie przez członków społeczeństwa. Zgodnie 
z art. 20 ust. 1 dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznia 2003 r. ustanawiającej normy jakości i bezpiecznego pobierania, testo-
wania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi 
oraz zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE (Dz. U. UE L z dnia 8 lutego 2003 r.), Pań-
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stwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki zachęcania do dobrowolnego 
nieodpłatnego oddawania krwi z myślą o zapewnieniu jak najszerszego zaopatrzenia 
w krew i składniki krwi.

Minister Zdrowia podejmuje szereg działań aby pozyskać jak największą liczbę 
stałych dawców krwi, jak również nowych dawców krwi oraz stworzyć jak najbardziej 
dogodne warunki do dokonywania donacji. W tym celu realizowany jest między inny-
mi program zdrowotny pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polski 
w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2009–2014”, 
a w jego ramach zadania: „Propagowanie honorowego krwiodawstwa” oraz „Rozwój 
systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru”. Celem 
ostatniego z zadań jest wyposażenie centrów krwiodawstwa w nowoczesne ambulan-
se, które pozwalają na pobór krwi w terenie w ramach tzw. pobierania ekipowego.

W prawie europejskim, kryteria kwalifikacji dla dawców krwi pełnej oraz jej skład-
ników zostały określone w załączniku III do dyrektywy Komisji 2004/33/WE z dnia 
22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników 
krwi (Dz. U. UE L z dnia 30 marca 2004 r.). Warunki zawarte w ww. dyrektywie odno-
szą się do wieku, masy ciała dawcy, a także poziomu hemoglobiny, jak również pozio-
mu płytek we krwi dawcy oraz przebytych chorób. Brak jest w niniejszej dyrektywie 
przepisów odnośnie do wymaganych przerw pomiędzy pobraniami.

Według zaleceń Rady Europy opublikowanych jako „Guide to the preparation use 
and quality assurance oj blond components” dawca może oddać osocze nie częściej niż 
33 razy w roku w sumarycznej objętości 25 litrów. Należy zauważyć, iż brak jest do-
tychczas wyczerpujących badań pozwalających określić optymalny schemat pobiera-
nia osocza przy uwzględnieniu objętości i częstotliwości donacji oraz zapewniających 
bezpieczeństwo dawcy. Z jednej strony w starszych pracach pojawiają się głosy wska-
zujące na negatywny wpływ częstego oddawania osocza. Z drugiej strony, w nowszych 
pracach autorzy oceniają jako bezpieczne oddawanie osocza 60 razy w roku pod wa-
runkiem, że waga dawcy wynosi przynajmniej 70 kg, a stan jego zdrowia jest staran-
nie monitorowany.

W innych pracach, naukowcy doszli do wniosku, iż oddawanie osocza metodą 
plazmaferezy (nawet do 45 litów rocznie) wydaje się równie bezpieczne jak mniej in-
tensywne donacje. Należy jednak ponownie zaznaczyć, iż brak jest tu jednoznacznych 
badań przemawiających za przyjęciem oraz stosowaniem ww. rozwiązań.

W Polsce kwestię dopuszczalnych limitów oraz wymaganych przerw w przypadku 
pobierania osocza reguluje załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
18 kwietnia 2005 r. w sprawie pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i daw-
ców krwi (Dz. U. z 2005 r. Nr 79, poz. 691 z późn. zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem 
od jednego dawcy można pobrać rocznie nie więcej niż 25 litrów osocza, a przerwa po-
między dwoma pobraniami metodą plazmaferezy nie powinna być krótsza niż 2 tygo-
dnie. Ponadto, za zgodą lekarza możliwe jest skrócenie tego okresu. Przerwa powinna 
być odpowiednio dłuższa, jeżeli dawca oprócz osocza oddaje krew pełną. Rozwiązania 
obowiązujące w Polsce ze względu na priorytet ochrony życia i zdrowia dawcy zakła-
dają dwutygodniową przerwę pomiędzy pobraniami.

Zgodnie ze wskazaniem zawartym w ogólnych warunkach oddawania krwi Cen-
trów Krwiodawstwa Haema AG, pomiędzy pierwszą a drugą plazmaferezą powinien 
upłynąć okres 3 dni, ale zalecany jest okres tygodnia. Dawca na swoje życzenie może 
otrzymać rekompensatę. Niemniej jednak, niemiecka ustawa z dnia 19 październi-
ka 1994 r. o reklamie w obszarze zdrowia zabrania nakłaniania do oddawania krwi 
oraz osocza poprzez oferowanie dawcom wynagrodzenia lub też zwrotu poniesionych 
kosztów.

Już w przeszłości oddawanie krwi i jej składników poza granicami kraju była przed-
miotem zainteresowania i interwencji Ministra Zdrowia. Strona niemiecka przedłożyła 
wyjaśnienia, w których zawarła stanowisko, iż przedsiębiorstwo Haema AG posiada 
licencję i podlega regularnym kontrolom organów federalnych i regionalnych organów 
zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa krwi. Nie-
mieckie organy wskazały, że pobieranie krwi i osocza przez przedsiębiorstwo odbywa 
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się zgodnie z zasadami ochrony zdrowia dawców oraz firma umożliwia identyfikację 
dawców po pobraniu osocza. Ponadto, strona niemiecka utrzymuje, iż otrzymywana 
rekompensata jest zgodna z art. 20 dyrektywy 2002/98/WE. Strona niemiecka wska-
zała, iż Haema AG nie prowadzi rekrutacji dawców na terenie Polski oraz stwierdziła, 
iż dawcy z terenu Polski stanowią jedynie niewielki procent całości dawców.

Niemniej, należy wskazać, iż zarysowany w ww. oświadczeniu senatorskim pro-
blem będzie przedmiotem dalszych analiz i działań mających na celu ochronę zdrowia 
dawców.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Krzysztof Chlebus
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z projektem założeń ustawy o poprawie warunków świad-

czenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 16 stycznia 
2013 r. (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: ZD 64) wyrażam 
zaniepokojenie planowanymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi możli-
wości likwidacji bibliotek szkolnych i publicznych poprzez łączenie ich funk-
cji bez określenia jakichkolwiek ograniczeń i przesłanek.

W oświadczeniu skierowanym do środowiska bibliotekarzy przedstawił 
Pan warunek odstąpienia od poruszania tematu bibliotek w założeniach do 
ustawy samorządowej.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi 
pytaniami. 

W jakim zakresie i na jakiej podstawie Pana wypowiedź, w ramach któ-
rej został nałożony rygor dwumiesięcznego terminu przygotowania zmian, 
jest wiążąca dla środowiska bibliotekarzy? 

Czy proponowany przez Pana zespół, który miałby zająć się przygotowa-
niem zmian w zakresie organizacji bibliotek szkolnych, ma zagwarantowane 
wsparcie lub wytyczne ze strony ministerstwa? 

Czy MAC we własnym zakresie (lub w porozumieniu z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej) planuje przygotowanie zmian dotyczących funkcjono-
wania bibliotek szkolnych, czy też ciężar ten przerzuca całkowicie na środo-
wisko bibliotekarzy?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Czelej

Oddowiedd�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 25 marca 2013 r. dotyczącego oświadczenia złożo-

nego przez Senatora RP Pana Grzegorza Czeleja podczas 29. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie projektu założeń ustawy o poprawie warunków 
świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego (BPS/043-29-1173/13), 
uprzejmie informuję, że opracowany w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projekt 
założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących współpracy jed-
nostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz 
poprawy warunków usług świadczonych przez samorząd terytorialny i zwiększenia 
efektywności i elastyczności jego funkcjonowania.
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Przedłożony do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt 
zakładał m.in. stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez 
bibliotekę publiczną. W związku ze zgłoszonymi w trakcie uzgodnień międzyresorto-
wych i konsultacji społecznych uwagami, początkowo dokonano zmiany tego zapisu. 
Po tych korektach założono stworzenie możliwości łączenia funkcji bibliotek szkol-
nych i publicznych – tak, by biblioteka publiczna mogła wykonywać funkcje biblioteki 
szkolnej (posiadając filię w danej szkole), zaś biblioteka szkolna mogła pełnić również 
rolę biblioteki publicznej. Zmiana pierwotnie sformułowanego zapisu miała na celu 
przede wszystkim podkreślenie, że intencją propozycji MAC nie jest likwidacja biblio-
tek szkolnych.

W trakcie dalszych analiz przedmiotowego zagadnienia, uzgodnień i dyskusji (tak-
że z uwzględnieniem udziału środowisk bibliotekarskich) uznano, iż najważniejszym 
w chwili obecnej pozostaje wypracowanie modelu współpracy bibliotek publicznych 
i bibliotek szkolnych. W tym też celu ustalono, że zapis o bibliotekach szkolnych zo-
stanie usunięty z założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez 
jednostki samorządu terytorialnego, aby najpierw w praktyce sprawdzić, jak na tere-
nie samorządu mogą ze sobą współpracować biblioteki publiczne i biblioteki szkolne. 
Wypracowanie modelu współpracy biblioteki szkolnej z innymi podmiotami ma na 
celu zwiększenie dostępności biblioteki w środowisku lokalnym dla wszystkich chęt-
nych oraz ulepszenia ich oferty.

Z poważaniem 
 
Magdalena Młochowska



29. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2013 r. 27

Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmie-

rzających do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o po-
datku akcyzowym (jednolity tekst w DzU z 2011 r. nr 108, poz. 626, ze zm.) 
polegających na wydłużeniu terminu nanoszenia przez podmiot obowiązany 
na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytonio-
we znaków akcyzowych do końca stycznia następnego roku po zakończeniu 
roku kalendarzowego, odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcy-
zy nadrukowanemu na tych znakach (art. 136 ust. 4 i 5 ustawy o podatku 
akcyzowym). 

Ponadto wnoszę o wydłużenie terminu ważności znaków akcyzy na-
niesionych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wy-
roby tytoniowe w danym roku kalendarzowym do ostatniego dnia czerwca 
następnego roku kalendarzowego (art. 136 ust. 6 ustawy o podatku akcy-
zowym).

Co roku, kiedy drożeje akcyza na wyroby tytoniowe, producenci i dys-
trybutorzy wyrobów tytoniowych mają dwa miesiące (tj. do ostatniego dnia 
lutego) na rozporządzenie wyrobami tytoniowymi oznaczonymi starymi zna-
kami akcyzy. Powoduje to znaczne zamieszanie, szczególnie w sprzedaży 
detalicznej, bowiem sprzedawcy detaliczni zwracają do hurtowni pojedyn-
cze, a nie całe opakowania wyrobów tytoniowych, a hurtownie zwracają je 
następnie do producentów.

Ustawa o podatku akcyzowym umożliwia wprawdzie, przy zachowa-
niu określonych procedur, nakładanie na wyroby tytoniowe znaków akcy-
zy z oznaczeniem kolejnego roku kalendarzowego przed jego rozpoczęciem, 
a także przeprowadzenie procedury legalizacji znaków akcyzy po terminie 
ich ważności, niemniej jest to działanie czasochłonne, a w przypadku lega-
lizacji znaków akcyzy wiąże się z koniecznością zrywania folii i ponownego 
oklejania opakowań, które zostały kupione z legalną banderolą, a takie dzia-
łania powodują zniszczenia i straty materialne. Proces legalizacji znaków 
akcyzy wymaga dodatkowo przeprowadzenia inwentury.

Zmusza się tym samym sprzedawców, w tym sprzedawców detalicz-
nych w małych sklepach, których są tysiące, do podejmowania złożonych 
działań, pomimo że dokonali legalnego zakupu wyrobów tytoniowych. Moż-
na temu zapobiec już na poziomie producentów wyrobów tytoniowych, któ-
rzy powinni mieć obowiązek sprzedaży wyrobów z nową akcyzą po upływie 
na przykład jednego miesiąca od wprowadzenia zmian. Logicznym rozwią-
zaniem jest wydłużenie okresu ważności znaków akcyzy oznaczonych datą 
poprzedniego roku kalendarzowego, co samo przez się umożliwi wyprzeda-
nie legalnie zakupionych wyrobów tytoniowych, bez konieczności przepro-
wadzania uciążliwej procedury legalizacji znaków akcyzy.

Należy zwrócić uwagę, że podobne obostrzenia nie występują w przy-
padku wyrobów spirytusowych lub winiarskich, zgodnie bowiem z art. 136 
ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podmiot obowiązany do oznaczania 
znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowiązany 
nanieść je na opakowania jednostkowe w okresie dwunastu miesięcy od 
dnia otrzymania znaków. I w tym przypadku ustawodawca nie obawia się 
tworzenia nadmiernych zapasów wyrobów alkoholowych.

W tym stanie rzeczy działania w opisanym zakresie są konieczne i uza-
sadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oddowiedd�

Warszawa, 22 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem nr BPS/043-29-1174/13 z dnia 25 marca 2013 r., przy któ-

rym został przekazany tekst oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Roberta 
Dowhana na 29. posiedzeniu Senatu w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Polski system podatkowy w zakresie podatku akcyzowego jest poszanowaniem za-
sad zarówno skuteczności jak i równości, a regulacje dotyczące obowiązku oznaczania 
wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym i zawarte w art. 136 ust. 6 ww. ustawy, jednoznacznie określają 
termin ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym, do ostatniego 
dnia lutego następnego roku kalendarzowego. Oznacza to bowiem, że po upływie tego 
terminu znaki akcyzy naniesione na wyroby tytoniowe tracą swoją ważność, a dalsza 
sprzedaż możliwa jest pod warunkiem oznaczenia tych wyrobów legalizacyjnymi zna-
kami akcyzy. Regulacje te nie dotyczą wyrobów spirytusowych i winiarskich a jedy-
nie wyrobów tytoniowych, ponieważ mają one na celu ograniczenie tworzenia przez 
firmy tytoniowe nadmiernych zapasów papierosów lub tytoniu do palenia, wprowa-
dzanych na rynek krajowy, przed terminem wprowadzenia podwyżek stawek podatku 
akcyzowego na te wyroby (ostatnia zmiana stawek podatku akcyzowego obowiązująca 
od dnia 1 stycznia 2013 r. została wprowadzona ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej). Producenci 
wyrobów spirytusowych i winiarskich nie tworzą corocznie nadmiernych zapasów, 
ponieważ podwyżki stawek podatku akcyzowego na te wyroby mają miejsce co kilka 
lat. Ostatnia zmiana stawek podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe i winiarskie 
została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2009 r., natomiast regulacje art. 136 ust. 1 
ww. ustawy nakładają na podmioty obowiązane do oznaczania znakami akcyzy wy-
robów spirytusowych lub winiarskich jedynie obowiązek oznaczenia tych wyrobów 
w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania znaków akcyzy, dlatego też znaki akcyzy na 
te wyroby nie mają okresu ważności do końca roku kalendarzowego odpowiadające-
mu rokowi wytworzenia tych znaków.

Wzrost stawek podatku akcyzowego na papierosy podyktowany jest koniecznością 
osiągnięcia w przyszłości wprowadzonego dyrektywą Rady dyrektywy 2011/64/UE 
z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do 
wyrobów tytoniowych wyższego unijnego minimum podatkowego na papierosy, które 
stanowi, iż od 1 stycznia 2014 r. minimalny całkowity podatek akcyzowy na papierosy 
wynieść ma co najmniej 60% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów 
dopuszczonych do konsumpcji, przy czym podatek ten musi wynieść nie mniej niż 
90 EUR na 1000 sztuk od wszystkich papierosów. Polska uzyskała okres przejściowy 
do dnia 31 grudnia 2017 r. na podwyższenie stawek podatku akcyzowego na papiero-
sy do wspomnianego powyżej unijnego minimum podatkowego.

Powyższe oznaczać będzie konieczność dalszego podwyższania podatku akcyzo-
wego na papierosy na 2013 r. i lata następne, tak aby wymagane minimum zostało 
osiągnięte na dzień 1 stycznia 2018 r. Pozwoli to zneutralizować skutki społeczne 
i gospodarcze jakie spowodowałaby jednorazowa, skokowa podwyżka akcyzy.

Określając na dany rok wysokość podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe brane są 
pod uwagę również względy zdrowotne, o których mowa w art. 6 Ramowej Konwencji 
WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu i w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie 
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz względy 
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budżetowe, które mają wpływ na wzrost podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, 
bowiem podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe winny zabezpieczać odpowiednie wpły-
wy z tego tytułu, stanowiące ważną pozycję dochodów budżetowych.

Jak wspomniano wyżej przed wprowadzeniem nowelizacji art. 136 ww. ustawy 
o podatku akcyzowym, w okresie poprzedzającym przewidywane podwyższenie sta-
wek podatku akcyzowego producenci papierosów lub tytoniu do palenia w istotny 
sposób zwiększali produkcję. Powodem znacznego zwiększania produkcji była chęć 
wytworzenia nadmiernych zapasów tych wyrobów opodatkowanych podatkiem akcy-
zowym o niższej stawce akcyzy. Zgromadzenie znacznych ilości papierosów lub tyto-
niu do palenia przed podwyżką stawek podatku akcyzowego pozwalało na sprzedaż 
tych wyrobów, od których zapłacono podatek akcyzowy w niższej wysokości, w kilku-
miesięcznym okresie następującym po podwyżce podatku akcyzowego.

Powyższa praktyka wpływała na brak stabilnych wpływów do budżetu państwa 
z tytułu podatku akcyzowego od papierosów lub tytoniu do palenia. Regulacje za-
warte w art. 136 ww. ustawy mają służyć stabilizacji wpływów budżetowych z tytułu 
podatku akcyzowego, jak również mają wpłynąć na zwiększenie ich przewidywalności. 
Dodatkowo pozwalają firmom tytoniowym zachować kontrolę nad racjonalnym plano-
waniem produkcji, bowiem ograniczają one zjawisko powstawania zapasów w czasie, 
tj. do 2 miesięcy (przez taki okres zachowają ważność banderole z poprzedniego roku 
kalendarzowego naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych przed 
końcem tego roku). Po tym okresie, wyroby tytoniowe oznaczone znakiem akcyzy z na-
drukowaną ubiegłoroczną datą wytworzenia będą mogły być przedmiotem sprzedaży 
po uprzednim zakupie banderol legalizacyjnych i naniesieniu ich na wyroby tytoniowe 
przeznaczone do dalszej sprzedaży.

Odnosząc się natomiast do stwierdzenia Pana Senatora, że oznaczanie wyrobów 
legalizacyjnymi znakami akcyzy wiąże się z koniecznością zrywania folii z opakowań 
jednostkowych, uprzejmie wyjaśniam, że banderole legalizacyjne mogą być nanoszone 
na opakowania jednostkowe w stanie, w jakim opakowania występują poza procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do rozporządzenia Mini-
stra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych 
znakami akcyzy.

Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie informuję Pana Senatora, że w chwili obec-
nej w Ministerstwie Finansów nie prowadzi się prac mających na celu zmianę przed-
miotowych terminów ważności znaków akcyzy na wyroby tytoniowe.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego

Szanowny Panie Prezesie!
Jestem nadal bardzo głęboko zaniepokojony nieprawidłowościami wy-

nikającymi z rygorystycznego stosowania prawa zamówień publicznych na 
uczelniach wyższych i w instytutach badawczych w naszym kraju. Od 2005 
roku jestem senatorem RP, a w 2012 r. zostałem ponownie wybrany na sta-
nowisko rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z mo-
ich własnych obserwacji potwierdzonych licznymi rozmowami i opiniami 
środowisk naukowych (uczelnie, PAN, PAU) wynika, że obowiązujące prawo 
znacznie spowalnia, a w skrajnych przypadkach wręcz uniemożliwia rozwój 
badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz naraża uniwersytety 
i instytuty na znaczne straty finansowe.

Podstawową zasadą funkcjonowania nowoczesnych i konkurencyjnych 
uczelni jest nadążanie za rozwojem nauki, a nawet, jeśli chcemy być pionie-
rami w danej dziedzinie naukowej, inicjowanie nowych kierunków rozwoju 
nauki. Tymczasem czasochłonne procedury biurokratyczne oparte na prawie 
zamówień, które trzeba przeprowadzić przy każdym zakupie materiałów, 
spowalniają tempo realizacji planowanych badań. Niesprawne i wadliwe 
rozwiązania prawne stają się coraz bardziej uciążliwe, ponieważ powodują 
piętrzenie problemów i deregulują przyjęte terminy prac naukowych.

Często zdarza się, że naukowcy po kilkutygodniowym lub nawet kilku-
miesięcznym oczekiwaniu otrzymują materiały, aparaturę lub sprzęty bez-
użyteczne. Często do przeprowadzenia konkretnych badań konieczny jest 
zakup od ustalonego producenta, tymczasem instytucje zamawiające dany 
produkt mogą określać jedynie jego skład lub parametry, w rezultacie czego 
naukowcy, zamiast stosowanego rutynowo odczynnika, dostają zamiennik 
minimalnie różniący się składem, a zamiast najnowocześniejszej aparatury, 
na którą liczą, otrzymują starszy typ o zbliżonych parametrach. W prakty-
ce takie rozbieżności znacznie spowalniają lub wręcz przekreślają kontynu-
owanie badania.

Prawo zamówień publicznych naraża szkoły wyższe i instytuty na duże 
straty finansowe. We wszystkich uczelniach publicznych znacznie wzrosły 
wydatki na administrację. Na przykład żeby sprostać wzrastającym potrze-
bom uczelni, Biuro Zamówień Publicznych funkcjonujące na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ciągu ostatnich 12 lat zwiększyło za-
trudnienie z 2 do 14 osób. Tygodnik „PAUza Akademicka” (22.11.2012 r., 
nr 186, s. 1) podaje, że na krakowskiej AGH koszt zatrudnienia dodatko-
wych osób do prowadzenia zamówień publicznych to 4% wydatków na na-
ukę w 2012 r.

Szanowny Panie Prezesie, popieram liczne apele o ratowanie finansów 
szkół wyższych i wspieranie badań naukowych w naszym kraju dzięki 
modyfikacji istniejących rozwiązań legislacyjnych. Potrzebę zmian sygna-
lizowały już tak szanowane stowarzyszenia i instytucje jak Konferencja 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Akademia Nauk, Polska 
Akademia Umiejętności, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Naukowcy z całego kraju, chcąc zwrócić uwagę polityków 
na konflikt nauki polskiej z PZP, dołączają do akcji społecznej „Realizacja 
PZP wiąże ręce nauce”, która powstała na Facebooku. W „PAUzie Akademic-
kiej” wielokrotnie krytykowano daremność opierania rozwoju gospodarki 
Polski na innowacyjności tworzonej w warunkach stosowania – jak opisano 
wyżej – prawa zamówień publicznych na uczelniach czy w instytutach ba-
dawczych.

Szanowny Panie Prezesie, uważam, że opisanych problemów nie da się 
rozwiązać poprzez organizowanie spotkań konferencyjno-szkoleniowych. 
Bardzo proszę zatem o przedstawienie propozycji działań nawiązujących do 
powszechnych apeli.

Z poważaniem 
Ryszard Górecki
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Oddowiedd�

Warszawa, 29.04.2013 r.

Szanowny Pan 
Ryszard Górecki 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora na 29. posiedzeniu 

Senatu w dniu 21 marca 2013 r., w przedmiocie problemów ze stosowaniem przepi-
sów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przez uniwersytety i instytuty nau- 
kowe, przekazanego pismem z dnia 25 marca 2013 r. (znak: BPS/043-29-1175/13), 
uprzejmie informuję, iż nie podzielam opinii Pana Senatora, że obowiązujące prawo 
z zakresu zamówień publicznych znacznie spowalnia, a w niektórych przypadkach 
uniemożliwia rozwój badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

I. Podstawowym celem ustawy Prawo zamówień publicznych jest zapewnienie 
równego traktowania wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienia 
i stworzenie warunków do pełnej konkurencji między nimi oraz zapobieganie 
zjawiskom korupcyjnym. Służą temu zasady odnoszące się do przeprowadza-
nia procedury udzielania zamówień takie jak jawność postępowania i dostęp 
do informacji o ofertach, równość traktowania i obiektywne zasady wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Stąd, jako podstawowe procedury przyjmowane są 
w systemie zamówień publicznych procedury przetargowe zapewniające szeroki 
dostęp do zamówień i konkurencyjność przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 
Przepisy ustawy Pzp obok podstawowych trybów przetargowych przewidują 
również inne tryby i procedury umożliwiające ich odpowiednie dostosowanie 
do potrzeb zamawiających. Przedstawione problemy związane z udzielaniem 
zamówień publicznych zdają się bardziej wskazywać na trudności organizacyj-
ne środowisk akademickich, związane z odpowiednim stosowaniem przepisów 
ustawy Pzp, niż na problemy interpretacyjne wynikające z brzmienia przepi-
sów ustawy.

II. Z uwagi na szczególny charakter niektórych zamówień oraz sytuacje zwią-
zane z ich udzielaniem zostały przewidziane specjalne rozwiązania ustawo-
we, które uelastyczniają i ułatwiają dostosowanie tych procedur do potrzeb 
zamawiających, w tym także uczelni wyższych. W szczególności są to takie 
rozwiązania jak możliwość udzielania zamówień przez wyodrębnione jednost-
ki organizacyjne uczelni na podstawie dyspozycji art. 32 ust. 5 ustawy Pzp. 
Przepis ten umożliwia, w sytuacji gdy wyodrębniona jednostka organizacyj-
na zamawiającego posiada samodzielność finansową, udzielenie zamówienia 
związanego z jej własną działalnością, co oznacza, że wartość udzielanego 
zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez 
inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność 
finansową.

Urząd Zamówień Publicznych dostrzegał i w dalszym ciągu dostrzega potrzebę 
dokonania istotnych zmian systemu zamówień publicznych. W ciągu ostatnich lat 
w wyniku wielu inicjatyw legislacyjnych Urzędu udało się na tyle usprawnić system 
zamówień publicznych, że w sposób istotny przyczyniło się to do sprawnej realiza-
cji największych projektów związanych z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej. 
W roku 2008 i 2009 zostały dokonane zmiany w ustawie Pzp, uelastyczniające stoso-
wanie procedur zamówieniowych:

– wprowadzono art. 6a, zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych 
w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stoso-
wać przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest 
mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw 
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lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łącz-
na wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia,

– zmieniono art. 4 pkt 3 lit. e), dzięki czemu odformalizowano udzielanie zamó-
wień na usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadcze-
nie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub 
których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności.

Niemniej jednak, nie oznacza to, iż w systemie zamówień publicznych nie dostrze-
gamy problemów o charakterze systemowym, które wymagają pilnej korekty m.in. 
legislacyjnej. Stąd też, oprócz bieżących zmian, których wprowadzenie postulujemy 
m.in. w zakresie wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego, do-
celowo proponujemy także przyjęcie całkowicie nowej ustawy regulującej od nowa 
sposób prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt założeń projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo zamówień publicznych, który pismem z dnia 11 kwietnia 2013 r. 
został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Przed-
miotowy projekt uwzględnia rozwiązania postulowane przez środowiska naukowe, co 
w sposób realny może przyczynić się do odformalizowania procesu udzielania zamó-
wień publicznych z zachowaniem celów tego systemu oraz zasad prawa europejskie-
go, poprzez:

∙ wprowadzenie możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego w związku z nieprzyznaniem „grantów” naukowych na sfinan-
sowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju,

∙ wprowadzenie zakazu dokonywania podziału zamówienia na części wyłącznie 
w zakresie możliwych do wcześniejszego zaplanowania przez zamawiającego do-
staw lub usług (art. 32 ust. 2).

Planowane są również dalsze zmiany w projekcie założeń służące uwzględnieniu 
postulatów środowisk naukowo-badawczych, takie jak:

∙ odformalizowanie procedury negocjacji bez ogłoszenia w zakresie m.in. zamó-
wień na dostawy rzeczy wytwarzane w celach badawczych, doświadczalnych 
i rozwojowych,

∙ uchylenie progu wartościowego 20% zamówień uzupełniających na dostawy, 
określonego w art. 67 ust. 1 pkt 7.

W dniu 25 kwietnia 2013 r. został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały 
Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
który przewiduje m.in. podniesienie podstawowego progu, od którego powstaje obo-
wiązek stosowania ustawy Pzp, z 14 000 euro do 20 000 euro.

Implementacja powyższych zmian do ustawy Pzp przyczyni się do większej kon-
kurencyjności i przejrzystości procedur, przyspieszenia i zmniejszenia kosztów orga-
nizowania postępowań przez zamawiających, w tym przez jednostki badawcze, oraz 
umożliwi w szerszym zakresie ubieganie się o zamówienia publiczne przez wykonaw-
ców, w tym przez małych i średnich przedsiębiorców.

III. Jednocześnie, uprzejmie informuję Pana Senatora, iż przeprowadzane konsul-
tacje ze środowiskami naukowymi pokazują, iż nie zawsze problem stanowią 
przepisy, lecz przede wszystkim ich właściwe rozumienie oraz praktyka ich 
stosowania przez instytucje publiczne.

Nie zamykając się zatem na dyskusję na temat zmian przepisów ustawy Pzp, na-
leży podkreślić także konieczność zwracania większej uwagi na profesjonalizm służb 
odpowiedzialnych za organizację postępowań oraz rozważenie ewentualnych zmian 
w samej strukturze organizacyjnej zamówień.

Problem związany z szacowaniem wartości zamówienia przez uczelnie wyższe (po-
mijając niewłaściwą interpretację przepisów ustawy Pzp prowadzącą do sumowania 
mniejszych zamówień w jedno duże zamówienie), wynika także z rozległej struktury 
organizacyjnej, która najdrobniejsze zakupy sprowadza, po ich zsumowaniu, do za-
kupów o dużej wartości. Uczelnie przy tym nie dążą do zmian organizacyjnych w celu 
skorzystania z możliwości jakie stwarza art. 32 ust. 5 ustawy Pzp.
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Należy również podnieść, iż zamawiający, w tym uczelnie wyższe, nie wykorzystu-
ją instrumentów służących rozwojowi innowacyjności, które prowadzą do obniżenia 
kosztów funkcjonowania, takich jak:

1) inne niż cena kryteria oceny ofert,
2) oferty wariantowe,
3) opis funkcjonalny przedmiotu zamówienia.
IV. Warto podkreślić, iż wbrew temu co twierdzi Pan Senator, Polska ma najspraw-

niejszy i najtańszy system organizacji zamówień publicznych w Unii Europej-
skiej, co wynika z raportu ewaluacyjnego Komisji Europejskiej (,,Evaluation 
Report Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation”), opu-
blikowanego w dniu 24 czerwca 2011 r., przedstawiającego w jakim zakresie 
i z jakim skutkiem obowiązują w poszczególnych państwach członkowskich, 
uregulowania prawne zawarte w unijnych dyrektywach w sprawie zamówień 
publicznych (2004/17/WE i 2004/18/WE).

Pod względem systemu środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych 
polski system został wskazany jako jeden z systemów z najkrótszym czasem trwania 
procedur odwoławczych oraz jako system z najniższymi kosztami związanymi z ko-
rzystaniem ze środków ochrony prawnej. Przykładowo, w Polsce organ pierwszej in-
stancji, czyli Krajowa Izba Odwoławcza, ma na rozpatrzenie wniesionego odwołania 
15 dni, podczas gdy we Włoszech jest to okres do 18 miesięcy w przypadku rozpatry-
wania odwołania przez regionalne sądy administracyjne. Ponadto, w wielu krajach 
UE wnoszenie środków ochrony prawnej jest utrudnione w związku ze zbyt wysokimi 
kosztami depozytów, opłat administracyjnych czy obsługi prawnej, długim czasem 
oczekiwania na wyniki postępowania.

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie Polska, z wynikiem 78 dni, jako średni 
czas trwania postępowania w latach 2006–2010, zajmuje 3 miejsce wśród państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których procedury przetargowe trwają naj-
krócej. W Lichtensteinie jest to 61 dni, a na Łotwie aż 77 dni. Natomiast, średnia 
dla 30 państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi w badanym okresie 
108 dni. Procedury mające na celu udzielanie zamówień o wartości poniżej progów 
unijnych trwają średnio 31 dni. Jest to o tyle istotne, że długość trwania postępowa-
nia ma duży wpływ na koszty związane z prowadzeniem postępowania o udzielanie 
zamówienia publicznego.

Koszty prowadzenia postępowania określono w raporcie za pomocą wskaźnika 
osobodni, czyli obliczenia kosztów związanych z długością pracy osób zajmujących 
się zamówieniami publicznymi w instytucji zamawiającej oraz w przedsiębiorstwach 
uczestniczących w postępowaniu. Polska z wynikiem 18 osobodni w przypadku insty-
tucji zamawiających zajmuje jedną z najlepszych pozycji wśród państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Średnia dla wszystkich państw wynosi 22 osobodni, gdzie 
najlepszym wynikiem jest 11 osobodni w Luksemburgu, a najgorszym 68 osobodni 
w Bułgarii.

Korzystne wyniki uzyskujemy także w przypadku badania czasu udziału w po-
stępowaniach jako wykonawców przedsiębiorstw, dla których w Polsce została od-
notowana średnia 11 osobodni dla przedsiębiorcy uczestniczącego w przetargu, 
a średnia dla państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi 16 osobodni. 
Ponadto, dokonując przeliczenia tych wskaźników na wartości pieniężne (czas pro-
wadzenia procedury pomnożony przez koszty pracy), Polska jest drugim, po Bułga-
rii, państwem, w których postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są naj-
tańsze zarówno z punktu widzenia instytucji zamawiających, jak i uczestniczących 
w nim przedsiębiorstw.

V. Na marginesie zauważyć należy, iż Pan Senator wskazując, iż obecnie obowią-
zujące przepisy ustawy Pzp nie sprzyjają rozwojowi nauki, nie określa, które 
z przepisów ustawy sprawiają uczelniom wyższym trudność, co mogłoby uczy-
nić prowadzoną dyskusję bardziej konstruktywną. Rozwiązania zgłaszanych 
problemów w zakresie organizacji i przeprowadzania postępowań o zamówienie 
publiczne przez jednostki naukowe nie widzę jednak w przyjęciu rozwiązań ma-
jących na celu zwolnienie uczelni i jednostek naukowych z obowiązku stoso-
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wania procedur przetargowych przewidzianych ustawą Pzp, których głównym 
celem jest zapewnienie niedyskryminującego dostępu potencjalnych przedsię-
biorców do zamówień publicznych i poprzez to stworzenie przejrzystych i racjo-
nalnych procedur wydatkowania miliardów środków publicznych.

Z poważaniem 
 
Jacek Sadowy
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele samorządu 
miasta i gminy Glinojeck z informacją o zagrożeniach, jakie stanowi dla 
mieszkańców droga krajowa nr 60, przebiegająca przez centrum miasta 
Glinojecka. Zagrożenie wynika ze wzrastającego natężenia ruchu samo-
chodów ciężarowych na opisywanym odcinku. Moi rozmówcy podkreśla-
ją też, że w bezpośredniej bliskości drogi znajduje się kompleks zespołu 
szkół. Takie położenie budynków szkolnych determinuje władze miasta 
Glinojecka do podjęcia jak najdalej idących środków mających na celu 
bezpieczeństwo dzieci. Ze swej strony samorząd podjął już kroki w tym za-
kresie, zatrudniając osoby czuwające nad przejściem dzieci po pasach dla 
pieszych na odcinku drogi krajowej nr 60 przebiegającej w pobliżu zespołu 
szkół, jednak zdaniem samorządu działania te nie do końca skutecznie 
eliminują niebezpieczeństwo wypadku z udziałem dzieci. Inne zabezpie-
czenie przejść dla pieszych, z których w tym przypadku w większości ko-
rzystają dzieci, leży w kompetencji Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg 
i Autostrad.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, kiedy 
w ciągu drogi krajowej nr 60 na odcinku przebiegającym przez miasto Glino-
jeck na wyznaczonych przejściach dla pieszych możliwe będzie zainstalowa-
nie sygnalizacji świetlnej.

Jan Maria Jackowski

Oddowiedd�

Warszawa, 18 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Jana Marii Jackowskiego z dnia 

25 marca 2013 r. w sprawie możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przej-
ściach dla pieszych na odcinku drogi krajowej nr 60, na odcinku przebiegającym 
przez miejscowość Glinojeck, przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zarządcą dla dróg krajowych jest Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Zgodnie z art. 20 powołanej ustawy do za-
rządcy drogi należą m.in. zadania z zakresu przebudowy, remontów, utrzymania oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowy odcinek 6 lat temu został gruntownie 
przebudowany. W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przejścia dla 
pieszych wyposażono w azyle, a skrzyżowania w lewoskręty.
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Ze względu na aktualne możliwości finansowe państwa resort transportu zobo-
wiązany jest racjonalnie wykorzystywać dostępne środki. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad nie planuje wykonania sygnalizacji na przedmiotowym odcin-
ku drogi.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, 
Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, 

Roberta Mamątowa, Bogdana Pęka oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

W ostatnim czasie regionalne izby obrachunkowe wykazały dane obra-
zujące stan finansów samorządów. Z danych wynika, że wskaźnik zadłu-
żenia na rok 2013 dla 40 gmin i 8 powiatów jest nadmiernie wysoki. Gdyby 
zastosować mający obowiązywać od 2014 r. wskaźnik zadłużenia zapisa-
ny w art. 243 ustawy o finansach publicznych, to samorządy te stanęłyby 
na skraju bankructwa. Jest to zjawisko tym bardziej niepokojące, że dane 
z 6 regionalnych izb obrachunkowych wskazują na pogłębiające się zadłuże-
nie samorządów. Gdyby przyjąć już teraz wymieniony wskaźnik zadłużenia, 
316 samorządów nie mogłoby zaciągać nowych długów, a tym samym nie 
mogłyby być realizowane założone inwestycje. Wskaźnik zadłużenia bierze 
pod uwagę wyniki finansowe z trzech lat poprzedzających dany rok. Docho-
dy i wydatki gmin muszą być zbilansowane, co jest trudne ze względu na 
prowadzone inwestycje, wymagające zaciągnięcia nowych długów. Reguła 
nowego wskaźnika zadłużenia może spowodować niemożność uchwalenia 
budżetów w samorządach.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy wo-
bec danych z regionalnych izb obrachunkowych jest rozważana modyfikacja 
wzoru wskaźnika zadłużenia zapisanego w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Andrzej Pająk 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Bogdan Pęk 
Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�

Warszawa, 26 kwietnia 2013 r.

Pan 
Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 25 marca 2013 r. nr BPS/043-29-1177/13, przy któ-

rym zostało przekazane oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackow-
skiego, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, Marka Martynowskie-
go, Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Bogdana Pęka i Przemysława 
Błaszczyka na 29. posiedzeniu Senatu w dniu 21 marca 2013 r., uprzejmie przedsta-
wiam, co następuje.

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ma za zadanie między innymi zabezpie-
czyć jednostki samorządu terytorialnego przed nadmiernym poziomem zadłużenia, 
bowiem limit uzależniony jest od indywidualnej sytuacji ekonomicznej. Ponadto limit 
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spłaty zadłużenia ma na celu zabezpieczyć jednostki samorządu terytorialnego przed 
nadmierną kumulacją płatności z tytułu obsługi zadłużenia w stosunku do ich zdol-
ności ekonomicznych.

Zdolność do spłaty kredytów czy pożyczek, będzie w głównej mierze uzależniona 
od tego, jak będą kształtowały się dochody bieżące i wydatki bieżące jednostek samo-
rządu terytorialnego. Na poziom wydatków bieżących w największym zakresie mają 
wpływ same jednostki samorządu terytorialnego, zatem to od prowadzonej przez nie 
polityki wydatkowej, w dużym stopniu uzależniona będzie zdolność jednostki do gene-
rowania nadwyżki operacyjnej, a tym samym zdolność do spłaty zadłużenia.

Należy podkreślić, że przyjęta konstrukcja wskaźnika limitującego spłatę zadłu-
żenia jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), nie 
ogranicza możliwości absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realizację 
projektów objętych dofinansowaniem z tych środków. 

Wskaźnik obsługi zadłużenia – obliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych – przewiduje wyłączenie z podstawy wyliczania:

– wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych 
w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania fi-
nansowanego z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 ww. ustawy, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań,

– poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizują-
cym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finan-
sowanych z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ww. ustawy.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), nowe regulacje zawarte w art. 243 
ww. ustawy o finansach publicznych mają obowiązywać od 2014 r., co oznacza, że 
efektywne vacatio legis dla tego przepisu wynosi 4 lata. Jednostki samorządu teryto-
rialnego miały więc odpowiedni czas na dostosowanie się do nowych przepisów i na 
wprowadzenie działań pozwalających na wygenerowanie w okresie 2011–2013 nadwy-
żek w części bieżącej budżetu i dostosowanie struktury zadłużenia w celu zapewnie-
nia spełnienia wymogów, wynikających z regulacji.

Należy podkreślić, że Ministerstwo Finansów na bieżąco analizuje sytuację finan-
sową poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym również poziom 
zadłużenia. Z wyliczeń prowadzonych do tej pory na podstawie danych będących 
w dyspozycji Ministerstwa Finansów wynika, że zdecydowana większość jednostek 
samorządu terytorialnego spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych.

Wskaźnik limitujący spłatę zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, okreś-
lony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest wyni-
kiem postulatów zgłaszanych wielokrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego, 
w tym podczas posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stro-
na samorządowa, w stanowisku Zespołu do Spraw Systemu Finansów Publicznych 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 19 września i 28 paździer-
nika 2008 r. w sprawie projektu ustawy o finansach publicznych oraz projektu usta-
wy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, wyraziła zadowolenie, iż 
projekt nowej ustawy o finansach publicznych w wielu proponowanych rozwiązaniach 
wychodzi naprzeciw postulatom samorządów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie przewiduje się nowelizacji przepisu 
art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, 
Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, 

Roberta Mamątowa oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza od nowego roku szkolnego 
wprowadzić obowiązek szkolny dla sześciolatków. Przed wprowadzeniem 
tego obowiązku Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził wśród rodzi-
ców, których dzieci dotknie ten obowiązek, ankietę poparcia dla tego zamie-
rzenia. Jak przyznał niedawno w jednym z programów publicystycznych 
podsekretarz stanu w MEN Maciej Jakubowski, udział w opisywanej ankie-
cie był premiowany losowaniem nagród, między innymi w postaci samocho-
du osobowego. 

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, jakie 
koszty poniósł Instytut Badań Edukacyjnych na ufundowanie nagród dla 
rodziców biorących udział w ankiecie. 

Prosimy też o informację, czy główna nagroda za udział w ankiecie (sa-
mochód osobowy) była wybrana w ogłoszonym przetargu.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Andrzej Pająk 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.04.16

Sz. Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Panów Senatorów Jana Marii Jackowskiego, Krzysz-

tofa Słonia, Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego, Grzego-
rza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa i Przemysława Błaszczyka o symbolach 
BPS/043-29-1178/13, przedstawiam poniżej informacje na interesujący Panów Se-
natorów temat.

Pragnę wyjaśnić, że nadzorowany przez Ministra Edukacji Narodowej Instytut Ba-
dań Edukacyjnych nie przeprowadzał ankiet wśród rodziców dzieci sześcioletnich, 
których celem byłoby dostarczenie argumentów dla obniżenia wieku rozpoczęcia 
przez dzieci obowiązkowej nauki w szkole. Badanie, którego dotyczy pytanie Panów 
Senatorów, ma za zadanie oszacowanie umiejętności dzieci sześcio- i siedmioletnich 
w zakresie poziomu ich wiedzy, umiejętności oraz kompetencji poznawczych, spo-
łecznych i emocjonalnych w zależności od wybranych dla nich ścieżek edukacyjnych 
(przedszkole, szkoła). Pomiar umiejętności dzieci dokonywany jest przy wykorzystaniu 
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narzędzia opracowanego przez zespół psychologów i pedagogów w Instytucie Badań 
Edukacyjnych, współpracujących w tym zakresie z najwyższymi autorytetami w tej 
dziedzinie w Polsce i na świecie.

Instytut Badań Edukacyjnych powierzył realizację omawianego badania w terenie 
Konsorcjum TNS CBOS, które wyłoniono w postępowaniu przetargowym według pra-
wa zamówień publicznych. Konsorcjum samodzielnie podjęło decyzję o przeznaczeniu 
10% wartości zamówienia na cele promocyjne, co nie zmieniło, zgłoszonego w przetar-
gu, całkowitego kosztu wykonania usługi. W ramach tej kwoty przewidziano, między 
innymi, wytworzenie materiałów informacyjnych, uruchomienie infolinii dla rodziców, 
a także zaoferowano rodzinom, które zechcą wziąć udział w badaniu, bony towarowe 
o wartości 40 PLN do wykorzystania na zakupy ubrań lub zabawek. Miało to sprzyjać 
gotowości rodziców do udziału w badaniu, które w celu zapewnienia dzieciom komfor-
tu podczas wykonywania zadań testowych, odbywa się w ich domach rodzinnych, co 
stanowi pewną uciążliwość dla domowników. Ponadto, aby podtrzymać zainteresowa-
nie rodzin udziałem w drugiej turze badania, od czego zależało jego powodzenie, zapla-
nowano rozlosowanie wśród nich nagrody o wartości 40 tys. PLN (samochód). Ponie-
waż w badaniu bierze udział 3 100 rodzin, koszt jednostkowy w tym wypadku wynosi 
13 PLN, a zatem zdecydowanie mniej niż wartość ww. bonów towarowych. Tego typu 
praktyki stosowane są często w trudnych realizacyjnie zadaniach badawczych. Należy 
podkreślić, że to konsorcjum firm TNS i CBOS niezależnie uznało, że warto ponieść 
takie koszty, aby prawidłowo zrealizować zamówienie. Zastosowanie wymienionych 
zachęt materialnych w żaden sposób nie mogło wpłynąć na wyniki wykonywanych 
przez dzieci testów. Warunkiem ich uzyskania była wyłącznie zgoda rodziny dziecka 
na udział w badaniu.

Informuję ponadto, że całkowity koszt badania sześcio- i siedmiolatków na starcie 
szkolnym to 3,8 mln PLN, z czego, zgodnie z zasadami realizacji projektów w ramach 
POKL, 15% stanowią środki budżetowe. Ponieważ test umiejętności przeprowadzany 
jest na próbie 3 100 dzieci na jesieni i powtórnie na wiosnę oznacza to, że koszt dwu-
krotnego przebadania jednego dziecka wraz z opracowaniem jego wyników wynosi 
612,90 PLN.

W uzupełnieniu powyższej informacji pragnę wyjaśnić, że badanie umiejętności 
dzieci sześcio- i siedmioletnich odbywa się w oparciu o przygotowany w Instytucie 
Badań Edukacyjnych test umiejętności na starcie szkolnym (TUNSS), który sprawdza 
kompetencje dzieci istotne z punktu widzenia nauki pisania, czytania i matematyki. 
Dzięki badaniu naukowcy dowiedzą się, jakim potencjałem i umiejętnościami dys-
ponuje ta grupa dzieci, co będzie następnie wykorzystane w doskonaleniu praktyki 
szkolnej. Z literatury pedagogicznej wiadomo, że im wcześniej uzupełni się deficyty 
dzieci, z jakimi rozpoczynają naukę, tym większe są ich szanse na sukces edukacyj-
ny w przyszłości. Warunkiem powodzenia działań szkoły w tym zakresie jest jednak 
możliwość dokładnego i wiarygodnego zdiagnozowania umiejętności dzieci rozpoczy-
nających naukę. Korzystanie w tym celu z wystandaryzowanego testu umiejętności 
(TUNSS) zobiektywizuje taką ocenę i usprawni pracę nauczycieli. Rodzice dzieci, bio-
rących udział w teście umiejętności, udzielają badaczom jedynie informacji kontek-
stowych na temat środowiska wychowawczo-edukacyjnego dzieci (np. wykształcenie 
rodziców, udział dzieci w różnych formach uczenia się nieformalnego, itp.). Informacje 
te nie mają wpływu na wyniki uzyskane w teście, ale mogą pomóc w wyjaśnieniu róż-
nic występujących w badanej grupie dzieci. Warto raz jeszcze podkreślić, że badanie 
umiejętności dzieci sześcio- i siedmioletnich podjęto ze względu na doniosłość teore-
tyczną i praktyczną wyników, jakie przyniesie oraz, że jego celem nie jest stwierdzenie, 
czy dzieci sześcioletnie mogą podjęć naukę w szkole.

Na zakończenie pozwalam sobie dodać, że ww. badanie jest realizowane przez 
Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Badanie jako-
ści i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Głównym 
zadaniem projektu jest wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań 
edukacyjnych, a także zwiększenie możliwości wykorzystywania wyników badań na-
ukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą. Dzięki fun-
duszom europejskim Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi szereg badań dzieci  
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w wieku szkolnym, które są bardzo potrzebne polskiej edukacji. Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej korzysta z ich wyników w celu rzetelnego zdiagnozowania funkcjonowa-
nia systemu edukacji, monitorowania zachodzących w nim zmian oraz kształtowania, 
opartej na faktach, polityki edukacyjnej. Współpraca resortu z zespołami naukowców 
z IBE, realizującymi najwyższej jakości badania empiryczne, jest zatem nieoceniona.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Maciej Jakubowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, 
Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, 

Roberta Mamątowa oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Opinia publiczna jest informowana o narastającej liczbie dzieci w wieku 
szkolnym mających problemy z nadwagą. Z opublikowanych danych wy-
nika, że już co piąte dziecko w Polsce dotyka ten problem. Nadwaga niesie 
ze sobą problem zaburzenia prawidłowego rozwoju organizmu i przyczynia 
się w wielu wypadkach do spadku samooceny dziecka. Dużą rolę w zmi-
nimalizowaniu tego niepożądanego trendu pełni szkoła, edukując uczniów 
w zakresie zdrowego odżywiania. Kadra nauczycielska jest doskonalona 
zawodowo w zakresie walki z nadwagą i otyłością wśród uczniów.

Do naszych biur senatorskich docierają informacje od zaniepokojonych 
rodziców, że pomimo podejmowanych przez nauczycieli wysiłków w eduko-
waniu uczniów w zakresie zdrowego odżywiania i wdrażania programów 
zdrowotnych dyrektorzy szkół dosyć swobodnie pozwalają na umieszczanie 
w sklepikach szkolnych artykułów spożywczych i napojów mających właści-
wości wybitnie wpływające na wzrost otyłości. Tym samym tak potrzebny 
program walki z otyłością uczniów jest w dużym stopniu niweczony.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy 
ministerstwo rozważa wprowadzenie ograniczeń dla sprzedaży na terenie 
szkół artykułów spożywczych i napojów, które powodują otyłość.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Andrzej Pająk 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�

Warszawa, 9 kwietnia 2013 r.

Pan 
Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Jana Jackowskiego, Senato-

ra RP oraz grupy Senatorów, na 29. posiedzeniu Senatu w dniu 21 marca 2013 r., 
w sprawie narastającej liczby dzieci w wieku szkolnym mającej problemy z nadwagą 
i otyłością (BPS/043-29-1179/13), uprzejmie informuję.

Minister Edukacji Narodowej kładzie szczególny nacisk na realizację edukacji 
zdrowotnej i promocję zdrowia w szkole. Przepisy wprowadzanej sukcesywnie od roku 
szkolnego 2009/2010 nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
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kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977), 
nadają wysoką rangę wśród zadań szkoły edukacji zdrowotnej.

W preambule ww. podstawy zapisano: „Ważnym zadaniem szkoły jest także edu-
kacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie 
własne i innych ludzi”. Zgodnie z tymi zapisami, treści z zakresu edukacji zdrowot-
nej zostały uwzględnione w wielu przedmiotach: w wychowaniu fizycznym, biologii, 
wychowaniu do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeń-
stwa, przedsiębiorczości, etyce. Wychowanie fizyczne pełni wiodącą rolę w realizacji 
edukacji zdrowotnej w szkole. Zakres edukacji zdrowotnej rozszerzono o zagadnienia 
zdrowia psychospołecznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności życiowych 
(osobistych i społecznych). W związku z powyższym, należy podkreślić, że zachowania 
sprzyjające zdrowiu kształtowane i rozwijane są u uczniów na wszystkich etapach 
edukacyjnych. 

Wymagania i procedury zapewniające bezpieczeństwo żywności i żywienia (m.in. 
normy kaloryczności) znajdują się w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010, Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011, 
Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), a także w odpowiednich rozporządzeniach Ministra 
Zdrowia.

Dostępność zdrowych produktów w sklepiku czy/i w automacie szkoły jest waż-
nym elementem tworzenia spójnej polityki w zakresie żywienia w szkole. Istotna jest 
całościowa zmiana asortymentu, tak by w sklepikach dostępne były wyłącznie zdrowe 
produkty żywieniowe, zgodne z normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży. Dyrek-
tor szkoły może mieć decydujący wpływ na oferowany uczniom asortyment produktów 
dostępnych w sklepiku szkolnym. Należy podkreślić, że jest to element podlegający 
negocjacjom, przy zawieraniu umów najmu.

Ustalenia dotyczące zapewnienia w szkołach zdrowego żywienia i bezpieczeństwa 
z nim związanego w przypadku usług prowadzonych przez firmy cateringowe powinny 
znaleźć się w ww. umowach zawieranych z usługodawcą.

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania mające na celu 
dalszy rozwój Programu Szkoła Promująca Zdrowie, realizowanego w Polsce przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – jednostkę podległą resortowi edukacji, w ramach 
Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE.

Należy podkreślić, że szkoły promujące zdrowie tworzą warunki, które sprzyja-
ją podejmowaniu działań na rzecz zdrowia przez wszystkich członków społeczności 
szkolnej. Sieć szkół promujących zdrowie w Polsce zrzesza ok. 2 tys. szkół. Są one 
zorganizowane w rejonowe i wojewódzkie sieci. Pracę szkół wspierają wojewódzcy ko-
ordynatorzy, z którymi współpracuje krajowy koordynator. Programy promocji zdro-
wia są przygotowywane przez szkoły, dzięki czemu odpowiadają na konkretne po-
trzeby społeczności szkolnej. Promocja zdrowia zajmuje szczególnie istotne miejsce 
w programie wychowawczym tych szkół. Zagadnienia promocji zdrowia realizowane 
są podczas lekcji z różnych przedmiotów, pracy wychowawczej oraz zajęć pozalekcyj-
nych. Szczególny nacisk kładzie się na współpracę szkoły w zakresie promocji zdrowia 
z rodzicami i społecznością lokalną oraz na wymianę doświadczeń między szkołami 
i współpracę w zakresie realizacji projektów z tego obszaru.

Dzięki podjętym inicjatywom, przedstawiciele kolejnych 25 szkół otrzymali w stycz-
niu 2013 r. Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie, powiększając grono szkół, 
które są inicjatorem zmian w systemie edukacji. Szkoły, które otrzymały Krajowy Cer-
tyfikat podejmują systemowe działania w zakresie promocji zdrowia oraz monitorują 
klimat społeczny w swojej placówce.

Należy podkreślić, że szkoły te przywiązują dużą wagę do zagadnień z zakresu 
zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, m.in. dbają, by dobór asortymentu produk-
tów żywnościowych i napojów w sklepikach szkolnych był zgodny z zasadami zdro-
wego żywienia. Szkoły promujące zdrowie podejmują ponadto współpracę z rodzicami 
uczniów. Edukacja żywieniowa rodziców jest niezwykle istotna, gdyż nawyki żywienio-
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we dzieci kształtowane są przede wszystkim poprzez wybory żywieniowe dokonywane 
przez rodziców, wspólne spożywanie posiłków, a także dostępność w domu określo-
nych produktów.

Na koncepcji szkoły promującej zdrowie opiera się Program HEPS (Healthy Eating 
and Physical Activity in Schools) „Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w szkole”, 
upowszechniany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu pi-
lotażowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. Zgodnie z założeniami projektu, cała 
szkoła powinna włączać się w działania na rzecz promocji zdrowia, a zdrowie powinno 
być wkomponowane we wszystkie aspekty życia zarówno uczniów, jak i nauczycieli 
oraz pozostałych pracowników szkoły.

W ramach realizacji ww. programów podjęto działania na trzech poziomach: kra-
jowym, wojewódzkim oraz regionalnym w wybranych szkołach, w tym: zorganizowano 
szkolenia dla liderów projektu oraz wojewódzkich koordynatorów szkół promujących 
zdrowie, którzy prowadzą szkolenia dla zainteresowanych rad pedagogicznych. Wśród 
szkół upowszechnia się pakiety czterech poradników oraz scenariusze dla nauczycieli 
z zakresu promocji zdrowia, w tym dotyczące aktywności fizycznej i zdrowego żywie-
nia (na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji zamieszczono elektroniczną 
wersję ww. materiałów).

Minister Edukacji Narodowej, zainicjował zawarcie w dniu 23 listopada 2009 r. 
Porozumienia o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia 
oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów 
dzieci i młodzieży. Współpraca między stronami ma na celu m.in. wspieranie działań 
z zakresu edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w szko-
łach, placówkach i środowiskach lokalnych. Minister Edukacji Narodowej, w ramach 
realizacji porozumienia, powołał przy Ośrodku Rozwoju Edukacji, Radę Programową 
ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży, której przewodni-
czącą jest Pani prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska.

Rada Programowa opracowała Kierunki działania w zakresie promocji zdrowia 
w szkole i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2010–2014. 
Działania Rady Programowej w latach 2012–2014, obejmują wspieranie realizacji 
edukacji zdrowotnej w szkołach wszystkich typów, wspieranie realizacji w szkołach 
programów promocji zdrowia i profilaktyki, w tym szczególnie:

– wspieranie rozwoju sieci i działań szkół promujących zdrowie,
– wdrażanie w szkołach polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycz-

nej jako elementu profilaktyki otyłości u dzieci i młodzieży,
– wspieranie realizacji programów profilaktyki zachowań ryzykownych u dzieci 

i młodzieży.
Minister Edukacji Narodowej, kierując się chęcią upowszechniania w szkołach wie-

dzy na temat zdrowego żywienia, zainicjował opracowanie dokumentu pn. Stanowisko 
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w spra-
wie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia. W treści Stano-
wiska zapisano, że szkoła powinna odgrywać ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb żywie-
niowych dzieci i młodzieży oraz w kształtowaniu właściwych zachowań w tym zakresie. 
Dla realizacji tych zadań niezbędne jest podjęcie przez szkoły wszystkich typów dzia-
łań w zakresie wspierania zdrowego żywienia uczniów, w tym szczególnie umożliwienie 
uczniom dostępu do produktów i napojów, sprzedawanych w sklepikach szkolnych, 
o najwyższych walorach zdrowotnych (ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia 
produktów i napojów o dużej zawartości cukru, soli i tłuszczów) oraz właściwa organi-
zacja posiłków spożywanych w szkole. Przedmiotowe stanowisko zostało zamieszczone 
na stronie internetowej resortu edukacji w banerze: Rok Bezpiecznej Szkoły.

W 2011 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na realizację zada-
nia publicznego pn. „Zdrowe dzieci to nasz kapitał – szkolne projekty popularyzujące 
zdrowy styl życia w szkołach oraz w społecznościach lokalnych”. Konkurs skierowa-
ny był m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzący-
mi przedszkola, szkoły lub placówki oświatowo-wychowawcze. Celem konkursu było 
wyłonienie najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy zaplanują oraz wdrożą 
w przedszkolach lub/i w szkołach projekty obejmujące jednocześnie działania z za-
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kresu: promowania zdrowego stylu życia, w tym zdrowego życia i aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechniania koncepcji szkoły promującej zdrowie 
wśród innych szkół oraz w społeczności lokalnej.

Minister Edukacji Narodowej promuje ponadto założenia i upowszechnia wśród 
uczniów i nauczycieli wiedzę na temat programów ustanowionych przez Komisję Eu-
ropejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanych przez Agencję Rynku 
Rolnego: „Owoce w szkole” oraz „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych 
w placówkach oświatowych” (tzw. „Szklanka Mleka”). Celem ww. programów jest zmia-
na nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz 
mleka w ich codziennej diecie, a także propagowanie zdrowego odżywiania poprzez 
działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Na stronie internetowej resortu 
edukacji zamieszczono linki do stron internetowych: programu „Owoce w szkole” oraz 
Agencji Rynku Rolnego. Również wspomniane wcześniej Stanowisko Ministra Eduka-
cji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań 
podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia zachęca szkoły do uczest-
nictwa w ww. programach oraz do realizacji różnorodnych działań edukacyjnych to-
warzyszących skutecznej realizacji programu „Owoce w szkole”.

Należy ponadto podkreślić, że Ministerstwo Edukacji Narodowej popularyzuje 
kampanię społeczną „Wiem, co jem” Urzędu m.st. Warszawy, poprzez zamieszczenie 
na stronie internetowej resortu edukacji linku do strony kampanii. Celem kampanii 
jest edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży oraz popularyzowanie organizacji pra-
widłowego żywienia dzieci w szkołach i placówkach oświatowych. W ramach kampa-
nii zaplanowano m.in. podjęcie działań w zakresie edukacji żywieniowej dzieci i ich 
rodziców, a także podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za planowanie 
i przygotowanie posiłków. Na przedmiotowej stronie zamieszczono wersję elektronicz-
ną publikacji pn. „Sklepik szkolny”, która zawiera m.in. listę produktów spożywczych 
polecanych do sklepiku szkolnego oraz tych, które warto wycofać z asortymentu skle-
piku szkolnego, a także propozycję zapisu do statutu szkolnego w zakresie organizacji 
żywienia i wzór umowy z ajentem sklepiku.

Minister Edukacji Narodowej objął honorowym patronatem oraz upowszechnia 
poprzez stronę internetową, ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!”, rea- 
lizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Stowarzyszenie „Polska Fede-
racja Producentów Żywności”, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem 
programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków 
wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia 
i zbilansowanej diety. Program jest realizowany w gimnazjach oraz w szkołach pod-
stawowych w klasach V–VI. W ramach realizacji programu, do szkół przekazywane są 
materiały dla szkolnych koordynatorów programu, nauczycieli, pielęgniarek środo-
wiska nauczania i wychowania oraz młodzieży i ich rodziców. Uruchomiono ponadto 
stronę internetową programu, na której zamieszczono m.in. wersje elektroniczne ww. 
materiałów. Dzięki popularyzowaniu wśród uczniów, nauczycieli i rodziców założeń 
Programu, działaniami z obszaru edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz pro-
mocji aktywności fizycznej, objętych zostało już ok. 3 780 000 uczniów w Polsce.

Należy zaznaczyć, że resort edukacji współpracuje z Instytutem Żywności i Żywienia 
w sprawie zdrowego odżywiania się dzieci i młodzieży szkolnej oraz z Fundacją Ban-
ku Ochrony Środowiska. Ministerstwo Edukacji Narodowej upowszechnia działania 
tej organizacji, m.in. przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu „Zdrowo jem, więcej 
wiem”, „Nakręć się na zdrowie”, „Czas na zdrowie” oraz planuje dalszą współpracę.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej uczestniczy w pracach Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, powo-
łanej przez Ministra Zdrowia, jako organ opiniodawczo-doradczy, działający na rzecz 
zwalczania nadwagi i otyłości.

Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji utworzono Bank Dobrych 
Praktyk, w którym zamieszczane są doświadczenia szkół w zakresie promocji zdrowia, 
upowszechniające różne strategie w zakresie promowania zdrowego żywienia i ak-
tywności fizycznej w szkołach. Bank Dobrych Praktyk, poprzez konkretne przykłady 
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w nim zamieszczane, stanowi inspirację oraz wsparcie dla wszystkich zainteresowa-
nych placówek w podejmowaniu systemowych działań w zakresie zdrowego odżywia-
nia oraz zwiększania aktywności fizycznej.

W ramach opisanych wcześniej działań, szkołom wskazuje się obszary, które nale-
ży wziąć pod uwagę podczas planowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji szkol-
nej polityki w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, obejmujące również ogranicza-
nie dostępu do produktów typu fast food w sklepikach szkolnych. Jednak stosowne 
działania ograniczające dostęp do niezdrowej żywności nie są możliwe bez aktywnej 
współpracy rodziców, organu prowadzącego i kierownictwa szkoły.

Możliwości nawiązania takiej współpracy określono w przepisach ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 53 ww. ustawy w szkołach i placówkach działają rady rodziców, które 
reprezentują ogół rodziców uczniów.

W myśl art. 54 ww. ustawy, rada rodziców może występować do dyrektora i innych 
organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szkoły lub placówki. Do kompetencji rady rodziców należy m.in. uchwalanie w poro-
zumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilak-
tyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 
do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Ponadto należy zaznaczyć, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił kierunek poli-
tyki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 pn. Wzmacnianie bezpieczeń-
stwa w szkołach i placówkach.

Dbałość o bezpieczeństwo i wychowanie jest rozumiana szeroko, m.in., jako dba-
nie o zdrowie dzieci i młodzieży, kształtowanie zdrowego stylu życia i podejmowanie 
odpowiedzialnych decyzji, w tym promowanie wolontariatu. Wszystkie te działania 
Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje we współpracy z innymi resortami, insty-
tucjami oraz z organizacjami pozarządowymi, aktywizując lub wspierając wiele ini-
cjatyw na szczeblu lokalnym. Działania w tym zakresie są przedstawione na stronie 
ministerstwa w banerze Rok Bezpiecznej Szkoły.

Należy podkreślić, że akcjom i programom edukacyjnym, które prowadzone są 
przez szkoły i instytucje publiczne, trudno będzie osiągać zamierzone cele bez zmia-
ny modelu życia wyniesionego z najbliższego środowiska dziecka, jakim jest rodzina. 
Działania szkół i instytucji publicznych, to bowiem tylko jeden z elementów zmiany 
świadomości społecznej i przeciwdziałania otyłości wśród najmłodszych.

Reasumując, Ministerstwo Edukacji Narodowej doceniając znaczenie problema-
tyki, poruszonej przez Panów Senatorów, podejmuje różnorodne działania i wspiera 
inicjatywy w zakresie popularyzacji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, adre-
sowane do dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli.

Ustabilizowanie oraz stopniowe zmniejszanie odsetka polskich dzieci dotkniętych 
otyłością i nadwagą wymaga przede wszystkim kształtowania świadomości rodziców, 
którzy w procesie wychowania dzieci odgrywają najistotniejszą rolę oraz nauczycieli 
i samych uczniów.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że obecnie nie ma podstaw prawnych do na-
kładania zakazu dostępu do określonych produktów spożywczych w sklepikach szkol-
nych. Niemniej jednak resort edukacji analizuje podnoszony przez Panów Senatorów 
problem, tak by znaleźć w konsekwencji sposób na inne, aniżeli dotychczasowe, ure-
gulowania sprawy żywienia uczniów.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z nadsyłanymi od organizacji pozarządowych działających 

na rzecz Polonii i Polaków za granicą niepokojącymi informacjami dotyczący-
mi wyników rozstrzygniętego konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za 
Granicą w 2013 r.” i przypuszczeniami, że o wyniku decydowały względy 
pozamerytoryczne, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania.

1. Jak i w jakim zakresie jest realizowany program stypendialny?
2. Jakie kryteria i priorytety decydowały o przyznaniu dotacji organiza-

cjom na ten cel w 2013 r.?
3. Które organizacje pozarządowe, z jakim doświadczeniem i w jakim 

wymiarze realizują program stypendialny dla studentów polskiego pocho-
dzenia w kraju?

4. Jaka jest kwota przyznanych dotacji dla poszczególnych organizacji 
w przeliczeniu na jednego stypendystę?

Stanisław Karczewski

Oddowiedd�

Warszawa, 15 kwietnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Karczewskiego (pismo 

nr BPS/043-23-1180/13 z dnia 25 marca br.) złożone podczas 29. posiedzenia Sena-
tu RP, uprzejmie informuję.

Odnosząc się do pierwszego pytania pragnę wyjaśnić, iż programy stypendialne 
wchodzą w skład jednego z obszarów tematycznych współpracy z Polonią i Polakami 
za granicą, odpowiadających założeniom, zasadom i priorytetom „Planu współpracy 
z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”. Zgodnie z Regulaminem konkursu, Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych promuje i udziela wsparcia programom obejmują-
cym stypendia dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą, stypendia 
dla osób z polskim obywatelstwem studiujących w Polsce (zamieszkałych za granicą 
co najmniej 10 lat w kraju będącym oficjalnym biorcą pomocy rozwojowej ODA), sty-
pendia dla osób posiadających Kartę Polaka studiujących w Polsce na kierunkach 
zamawianych.

Program stypendialny jest realizowany w wielu krajach, m.in. dotyczy on studen-
tów z następujących państw: Białoruś, Ukraina, Gruzja, Kazachstan, Uzbekistan, 
Turkmenistan, Rosja, USA, Armenia, Australia, Bułgaria, Czechy, Kazachstan, Litwa, 
Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Węgry, Włochy, Serbia, Słowacja.

Łączna kwota środków dotacji przydzielonych na realizację programów stypendial-
nych wynosi 3 mln zł.

Nawiązując do drugiego pytania chciałbym podkreślić, że celem postępowania do-
tacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” było wyłonienie najlepszych 
projektów w obszarach tematycznych współpracy z Polonią i Polakami za granicą, od-
powiadających założeniom, zasadom i priorytetom „Planu współpracy z Polonią i Pola-
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kami za granicą w 2013 r.”. Zgodnie z dokumentacją postępowania Komisja konkur-
sowa zastosowała cztery konkretne kryteria: adekwatności, efektywności i skuteczno-
ści oraz współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Każdemu z tych kryteriów 
przypisana została określona waga definiująca jej znaczenie w procesie oceny.

Odpowiadając na pytanie trzecie chciałbym poinformować, że Komisja konkurso-
wa rekomendowała do dofinansowania następujące projekty:

Nazwa oferenta Nazwa drojektu Krótki odis drojektu

Fundacja 
Ocalenie

Q-Adaptacji. 
Wsparcie edukacji 
w Polsce 
młodzieży polonijnej  
ze Wschodu

Przygotowanie broszury „Studia w Polsce – 
dobry wybór” dla studentów polskiego 
pochodzenia, przygotowujących się do wyjazdu 
do Polski i już studiujących, która będzie 
rozdawana podczas szkoleń w Kazachstanie, 
Uzbekistanie, Gruzji, na Ukrainie i Białorusi. 
Organizacja szkoleń dla studentów ze Wschodu. 
Stworzenie mobilnego punktu wsparcia 
adaptacji w Polsce, docierającego 
do największych ośrodków studenckich 
w Polsce.

The Kosciuszko 
Foundation 
Poland – 
Fundacja 
Kościuszkowska 
Polska

Wakacyjne Kursy 
Języka Polskiego 
w Polsce

Wsparcie programu stypendialnego wakacyjnych 
kursów języka polskiego i wiedzy o Polsce 
dla studiującej młodzieży z USA

Stowarzyszenie 
„Wspólnota 
Polska”

Pomoc stypendialna  
dla młodzieży 
polskiego 
pochodzenia

Stypendia skierowane do młodzieży polskiego 
pochodzenia studiującej w Polsce lub w miejscu 
zamieszkania, w celu kształtowania młodej 
inteligencji polonijnej, wyłonienia przyszłych 
liderów polonijnych zaangażowanych 
w działalność społeczną i umożliwienie zdobycia 
wykształcenia

Fundacja 
Janka 
Muzykanta

Dofinansowanie 
programu pomocy 
stypendialnej 
studentom Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu 
w Łomży, 
absolwentom 
polskich szkół 
średnich na Litwie 
w roku 2013

Dofinansowanie stypendiów studenckich 
na pokrycie kosztów czesnego, utrzymania 
i kieszonkowego dla ok. 100 uczniów – 
absolwentów litewskiej szkoły średniej

Fundacja 
SEMPER 
POLONIA

Program 
stypendialny 
dla osób polskiego 
pochodzenia 
studiujących 
za granicą oraz osób 
posiadających 
Kartę Polaka 
podejmujących 
studia w Polsce 
na kierunkach 
zamawianych

Program stypendialny dla wsparcia aktywizacji 
oświatowo-zawodowej Polaków i osób polskiego 
pochodzenia poza granicami Polski i budowanie 
lobby w krajach stałego zamieszkania 
stypendystów

W dokumentach konkursowych powyższe podmioty wykazały wieloletnie doświad-
czenie zarówno w obszarze przyznawania wsparcia finansowego, w tym stypendiów, 
jak również we współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Co więcej, każda z ww. or-
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ganizacji dysponuje personelem posiadającym doświadczenie w realizacji projektów 
w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Powyższa lista obejmuje podmioty, które realizują program stypendiów dla stu-
dentów polskiego pochodzenia w kraju. Ponadto, za pośrednictwem działań Stowa-
rzyszenia „Wspólnoty Polskiej” i Fundacji SEMPER POLONIA środki MSZ są przeka-
zywane także dla studentów polskiego pochodzenia, którzy podejmują naukę w kraju 
zamieszkania.

Odnosząc się do pytania czwartego pragnę wyjaśnić, że w chwili obecnej nie jest 
możliwe przekazanie dokładnych informacji nt. wysokości stypendiów w przeliczeniu 
na jednego studenta. Dane te będą udostępnione po zakończeniu procesu podpisywa-
nia umów z organizacjami pozarządowymi, które zostały wytypowane do otrzymania 
dotacji.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Cisek
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego 
oraz do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego

Rozwój kultury polskiej jest niezwykle istotnym wyzwaniem. W czasach 
kryzysu i ograniczenia wydatków publicznych powinien być on otoczony 
szczególną troską ze strony rządu, parlamentu i instytucji powołanych w tym 
celu. Obecne ograniczenia budżetowe nie pozwalają na podejmowanie wielu 
inicjatyw i realizowanie projektów artystycznych.

Jako przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
wyrażam poparcie dla działań w kierunku pozyskiwania pozabudżetowych 
źródeł wsparcia dla rozwoju kultury w Polsce. Z niepokojem odbieram jed-
nak informacje dotyczące działalności instytucji podlegającej ministrowi kul-
tury i dziedzictwa narodowego – Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fa-
bularnych w Warszawie – w zakresie gospodarowania obiektami i gruntem 
należącym do Skarbu Państwa.

WFDiF na podstawie umowy z 22 marca 1996 r. (a następnie aneksu 
do tej umowy z 26 kwietnia 1996 r.) wydzierżawiła spółce zarządzania nie-
ruchomościami Domicyl Sp. z o.o. na okres dwudziestu pięciu lat atrakcyjną 
działkę w centrum Warszawy – działkę 16/1 położoną przy ulicy Zbyszka 
Cybulskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie WFDiF. Na działce położony jest 
pałacyk w Parku Sieleckim oraz dwa budynki biurowe. Wątpliwość budzi 
długi okres umowy dzierżawy tego obiektu (dwadzieścia pięć lat), czego kon-
sekwencją jest utrata kontroli oraz możliwości korzystniejszego dla wytwór-
ni zagospodarowania tak atrakcyjnej działki w centrum Warszawy.

Domicyl Sp. z o.o. posiada prawo pierwokupu zarówno działki, jak i za-
budowy pałacowej, którą obecnie wynajmuje Sąd Arbitrażowy Polskiej Kon-
federacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Środki z wynajmu tej nie-
ruchomości wpływają do spółki dzierżawiącej obiekt, a mogłyby stanowić 
ważny wpływ do budżetu WFDiF.

W oświadczeniu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
w sprawie nowego planu zagospodarowania terenów przy ulicy Chełm-
skiej 21 z dnia 8 maja 2009 r. dyrektor Włodzimierz Niderhaus określa war-
tość obiektów i gruntów WFDiF (należących do Skarbu Państwa) na około 
200 milionów zł. Jest to więc znaczący majątek będący własnością publicz-
ną i wymagający racjonalnego i odpowiedzialnego zarządzania. Jest to nie-
zwykle istotne dla samej WFDiF będącej od pół wieku ważnym miejscem 
pracy najwybitniejszych twórców polskiej kultury, przede wszystkim kine-
matografii, ale również dla wszystkich odbiorców sztuki filmowej w Polsce 
i na świecie.

Instytucje kultury w Polsce powinny w czasach kryzysu maksymalizo-
wać wpływy z posiadanego majątku w celu kreowania nowych projektów 
i wsparcia rozwoju młodych artystów. WFDiF, prowadząc tego typu polity-
kę gospodarowania gruntami, jest jednocześnie największym beneficjen-
tem dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – łączna kwota wynosi 
44 546 467,35 zł. Uważam, że w stosunku do innych niezależnych twórców 
i producentów filmowych to zobowiązuje WFDiF do szczególnej przejrzysto-
ści w zakresie gospodarowania finansami i gruntami.

Zwracam się więc do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Ministra Skarbu z prośbą o informację dotyczącą zarządzania majątkiem 
WFDiF pod względem efektywności, racjonalności oraz zgodności z przepi-
sami prawa.

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina
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Oddowiedd�  
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 16 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę podczas 

29. posiedzenia Senatu w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie gospodarowania przez 
Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie obiektami i gruntem 
należącym do Skarbu Państwa (przesłane pismem z dnia 25 marca 2013 r. nr BPS/DSK- 
-043-1181-MKDN/13), uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie przedstawionych 
poniżej wyjaśnień.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, działająca do 2012 r. 
na statusie państwowej instytucji filmowej, a od 2013 r. na statusie państwowej insty-
tucji kultury – prowadzi swoją działalność jako jednostka samodzielna pod względem 
prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Instytucją zarządza i reprezentuje 
ją – dyrektor, który podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

Oczywiście w ramach nadzoru działalność Wytwórni, tak jak i innych jednostek 
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest 
okresowo oceniana i kontrolowana. Dotychczasowe działania Wytwórni, w tym zarzą-
dzanie jej majątkiem, nie budziły większych zastrzeżeń i uznawane były za efektywne, 
racjonalne i zgodne z przepisami prawa.

Odnosząc się natomiast do kwestii umowy dzierżawy, zawartej w 1996 r. ze spółką 
Domicyl to winna być ona oceniania z uwzględnieniem okoliczności ekonomicznych 
i społecznych towarzyszących podjętym wówczas działaniom.

Popadający w ruinę kompleks „Sielce” wymagał natychmiastowego remontu. Znaj-
dujący się tam budynek był zamieszkany przez byłych pracowników kinematografii, 
ale obiekt zbudowany w połowie XIX wieku praktycznie nie nadawał się na mieszkania 
– brak fundamentów, wilgoć i grzyb na ścianach, zmurszałe mury i sufity groziły ka-
tastrofą budowlaną. Przeprowadzenie kapitalnego remontu bez wyprowadzenia loka-
torów nie było możliwe, a ich dalsze tam zamieszkiwanie groziło porażeniem prądem 
w wyniku zawilgoconych ścian, zawaleniem się sufitów wspartych tylko na pionowych 
ścianach, zatruciem na skutek rozszczelnionych przewodów gazowych. Powyższe za-
grożenia w razie wypadku obciążałyby Wytwórnię, która nie miała możliwości, by przy 
pomocy własnych środków zapewnić lokatorom godne warunki mieszkaniowe. W po-
łowie 1995 roku dyrekcja Wytwórni stanęła przed koniecznością znalezienia sposobu 
pilnego rozwiązania tego poważnego problemu w trudnej sytuacji na rynku usług, 
wysokiej inflacji, bardzo drogich kredytach bankowych. Jedynym rozwiązaniem było 
znalezienie firmy, która angażując własne środki finansowe zapewni wartościowe 
mieszkania 20 lokatorom i zmodernizuje budynek. W styczniu 1996 roku ogłoszono 
przetarg, do którego przystąpił tylko jeden oferent – firma Domicyl Sp. z o.o.

Z wymienioną spółką Wytwórnia zawarła umowę dzierżawy, zgodnie z którą spółka 
zobowiązała się do:

– wykonania w budynkach na dzierżawionej nieruchomości robót budowlano-mo-
dernizacyjnych,

– wykwaterowania osób zamieszkujących w budynkach do lokali zastępczych, 
których koszt zakupu pokryje Domicyl (zauważyć należy, że zakupione miesz-
kania, zgodnie z umową, przeszły na własność Wytwórni),

– zapłaty czynszu dzierżawy w kwocie złotych polskich odpowiadającej 17 800 USD 
podniesionej aneksem do 21.000 USD (wg średniego kursu NBP z pierwszego 
roboczego dnia danego miesiąca).
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W wyniku podpisanej umowy Wytwórnia uzyskała inwestora, który za swoje pie-
niądze wykonał prace budowlano-modernizacyjne w budynkach znajdujących się na 
dzierżawionej nieruchomości.

Gdyby Wytwórnia nie zawarła takiej umowy, musiałaby zaciągnąć wysokooprocen-
towany kredyt bankowy na zakup lokali, aby móc wykwaterować lokatorów z budyn-
ku zagrożonego katastrofą budowlaną oraz przeprowadzić generalny remont obiektu. 
Tymczasem, zgodnie z umową, należności za prace budowlano-modernizacyjne są 
odpowiednio rozliczane z czynszu dzierżawnego, czyli Wytwórnia nie musiała wyłożyć 
całej kwoty za wykonane przez spółkę Domicyl prace, tylko było to rozłożone na raty, 
kompensowane z czynszem.

Cała transakcja oparta została na samospłacie zrealizowanej inwestycji. Ponadto 
Wytwórnia bez zaangażowania własnych środków finansowych uzyskała 19 pełnowar-
tościowych lokali mieszkalnych, które powiększyły jej majątek.

W tym kontekście, przy uwzględnieniu realiów panujących w 1996 roku, stwier-
dzić należy, że zawarta przez Wytwórnię umowa była umową rynkową, gwarantującą 
Wytwórni najkorzystniejsze warunki możliwe do wynegocjowania w tamtym okresie.

Mam nadzieję, że wyjaśnienia przedstawione powyżej w pełni wyczerpują podnie-
siony w oświadczeniu senatora Kazimierza Kleiny temat.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Sekretarz Stanu 
Piotr Żuchowski

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 2013.04.10

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 27 marca 2013 r. oświadczeniem sena-

tora Kazimierza Kleiny złożonym na 29. posiedzeniu Senatu w dniu 21 marca 2013 r. 
dotyczącym zarządzania majątkiem przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fa-
bularnych w Warszawie pod względem efektywności, racjonalności oraz zgodności 
z przepisami prawa, uprzejmie informuję, co następuje.

W dniu 1 października 1996 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. 
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Zgodnie 
z art. 5 ust. 3 ww. ustawy państwowe osoby prawne, o ile odrębne przepisy nie stano-
wiły inaczej, powiadamiały Ministra Skarbu Państwa o zamiarze dokonania czynności 
prawnej, jeżeli jej przedmiot przekraczał równowartość kwoty 50.000 ECU. Minister 
Skarbu Państwa, w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, mógł nie 
wyrazić zgody na dokonanie czynności prawnej, której dotyczyło powiadomienie.

Z dniem 15 stycznia 2003 r. ww. przepis został znowelizowany – nakładając na 
państwowe osoby prawne obowiązek uzyskania zgody ministra właściwego do spraw 
Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia skład-
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nikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do 
wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji 
długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom 
na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub 
spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowar-
tość w złotych kwoty 50.000 EURO, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszo-
nego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę (art. 5a 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługują-
cych Skarbowi Państwa – Dz. U. z 2012 r. poz. 1224).

W myśl art. 5a ust. 2 ww. ustawy czynność prawna dokonana z naruszeniem obo-
wiązku określonego w ust. 1 jest nieważna z mocy prawa.

Zgoda Ministra Skarbu Państwa jest zatem konieczną przesłanką do dokonania 
przez państwową osobę prawną czynności prawnej rozporządzającej. Przedmiotowa 
zgoda winna być uzyskana przed dokonaniem takiej czynności.

Jednocześnie jak wynika z literalnego brzemienia cytowanego przepisu, państwo-
we osoby prawne są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu 
Państwa na dokonanie czynności prawnej o skutku rozporządzającym. Prawo do roz-
porządzania rzeczą jest jednym z uprawnień właściciela wymienionych w art. 140 k.c. 
Uprawnienie do rozporządzania rzeczą oznacza możliwość dokonywania czynności 
prawnych dotyczących rzeczy i umożliwia właścicielowi realizację w sensie ekono-
micznym wartości wymiennej rzeczy (por. T. Dybowski, Ochrona własności w polskim 
prawie cywilnym. Rei vindicato – acta negatora, s. 82, Warszawa 1969). Ustawodawca 
nie definiuje pojęcia rozporządzenia.

Celem regulacji zawartej w analizowanym przepisie jest kontrola zasadności i ce-
lowości rozporządzania składnikami aktywów trwałych o określonej w tym przepisie 
wartości przez państwowe osoby prawne.

Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych w Warszawie jako państwo-
wa osoba prawna zobowiązana jest do uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, 
w trybie art. 5a ust. 1 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa, na dokonanie czynności prawnej polegającej na rozporządzeniu 
składnikami aktywów trwałych, których wartość rynkowa przekracza 50.000 Euro.

Minister Skarbu Państwa rozpatrując wnioski Wytwórni Filmów Fabularnych 
i Dokumentalnych w Warszawie, złożone w trybie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, 
każdorazowo występuje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o za-
opiniowanie dokonania czynności rozporządzającej w ramach nadzoru sprawowanego 
nad Wytwórnią Filmów Fabularnych i Dokumentalnych.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Urszula Pasławska
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Istniejący od niedawna obowiązek prowadzenia metryki spraw w postę-
powaniu administracyjnym ma na celu zebranie informacji o osobach, które 
wykonywały określone czynności w toku postępowania. Jak wynika bowiem 
z art. 66a §2 kodeksu postępowania administracyjnego, „w treści metryki 
sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu 
czynności w postępowaniu administracyjnym, oraz określa się wszystkie po-
dejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do do-
kumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających 
te czynności”. Metryka sprawy może być prowadzona w formie pisemnej lub 
elektronicznej i stanowi obowiązkową część akt sprawy.

Zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 66a kodeksu przyjęte zostały 
przez ministra administracji i cyfryzacji dwa rozporządzenia wykonawcze. 
W rozporządzeniu z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w któ-
rych obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, odniesiono się 
do konkretnych grup spraw, wyróżnionych przedmiotowo, poprzez wskazanie 
konkretnych przepisów stanowiących dla nich podstawę prawną. Wszystkie 
inne sprawy należy zatem opatrywać metryką sprawy. Z kolei w rozporzą-
dzeniu z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia me-
tryki sprawy postanowiono, że – o ile zostaną spełnione pewne szczególne 
warunki określone w §3 ust. 3 rozporządzenia – metryka sprawy może być 
prowadzona w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem narzędzi informa-
tycznych. Proces ten może być w pełni zautomatyzowany, jeżeli odbywa się 
w oparciu o funkcjonujący w danym podmiocie system elektronicznego zarzą-
dzania dokumentacją lub inny wyspecjalizowany system teleinformatyczny. 
W przeciwnym razie prowadzenie metryki sprawy polega na konieczności 
uzupełniania odpowiedniej tabeli (na papierze lub elektronicznie).

Opisany stan prawny budzi jednak pewne zastrzeżenia. Dotyczą one 
w szczególności tych podmiotów, które z różnych względów – włączając 
w to także względy finansowe – nie zdecydowały się jeszcze na wdrożenie 
narzędzi informatycznych do elektronicznego zarządzania dokumentacją. 
Chcąc właściwie wypełnić postanowienia cytowanych przepisów, pracowni-
cy tych jednostek zmuszeni są poświęcić dodatkowy czas na aktualizowa-
nie na bieżąco papierowej metryki sprawy lub metryki sprawy prowadzonej 
wprawdzie elektronicznie, ale w sposób niezautomatyzowany. Rozwiązanie 
to jest nie tylko czasochłonne, ale co gorsza, przekłada się także na spadek 
efektywności realizacji podstawowego zadania, jakim jest prowadzenie po-
stępowania administracyjnego. Wiele osób słusznie zauważa, że przecież 
wszystkie dane, które należy umieścić w metryce, i tak wynikają lub powin-
ny wynikać z akt sprawy. W konsekwencji bardzo często obowiązek odręcz-
nego prowadzenia metryki sprawy albo wcale nie jest realizowany, albo re-
alizowany jest w sposób powierzchowny. Uzasadniony jest zatem wniosek, 
że prowadzenie metryki sprawy w opisany sposób nie przyczynia się do 
realizacji postawionego przed nią założenia, jakim było ustalenie odpowie-
dzialności konkretnych osób za błędy w prowadzonym postępowaniu.

Rozsądnym rozwiązaniem wydaje się wyłączenie spod obowiązku pro-
wadzenia metryki sprawy, oprócz określonych spraw wyodrębnionych ze 
względu na ich przedmiot, także tych przypadków, kiedy metryka danej 
sprawy nie może zostać wygenerowana w sposób w pełni zautomatyzo-
wany. Innymi słowy, ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania 
zasobów ludzkich administracji publicznej obowiązek prowadzenia metryki 
sprawy powinien dotyczyć jedynie spraw prowadzonych w przeznaczonym 
do tego systemie informatycznym, który pozwala na automatyczne rejestro-
wanie niezbędnych informacji.

Biorąc to pod uwagę, proszę Pana Ministra o dokonanie stosownych 
zmian w obowiązujących przepisach prawa.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oddowiedd�

Warszawa, 29 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 25 marca 2013 r. dotyczącego oświadczenia zło-

żonego przez Senatora Ryszarda Knosalę podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 
21 marca 2013 r., przedstawiam, co następuje.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadzający do Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego instytucję metryki sprawy został przedłożony Marszałkowi Sejmu RP 
przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo”.

Dodany do kodeksu postępowania administracyjnego ustawą z dnia 15 lipca 
2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100) – art. 66a §4 i 5 zawiera delega-
cje ustawowe dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej do wydania 
dwóch rozporządzeń:

1. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy;
2. w sprawie określenia rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki 

sprawy jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków 
koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego 
charakteru tych spraw.

Z przepisu 66a §5 Kodeksu postępowania administracyjnego wynikają kryteria, 
jakimi organ wydający rozporządzenie zobowiązany jest się kierować przy ustalaniu 
katalogu wyłączeń spod obowiązku prowadzenia metryki sprawy. Wykroczenie przez 
organ wydający rozporządzenie poza zakres delegacji ustawowej może prowadzić do 
niekonstytucyjności takiego rozporządzenia.

Zasady techniki prawodawczej, stanowiące załącznik do rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 
(Dz. U. Nr 100, poz. 908) w §66 ust. 1 wprost wskazują, że „wytyczne dotyczące tre-
ści rozporządzenia są wskazówkami wyznaczającymi treść rozporządzenia lub sposób 
ukształtowania jego treści”.

Dokonanie wyłączeń w oparciu o wskazane przez Pana Senatora kryterium, tj. sy-
tuacje w których metryka w danej sprawie nie może zostać wygenerowana w sposób 
w pełni zautomatyzowany stanowiłoby przekroczenie wskazanej delegacji ustawowej. 
Dlatego też, jedyną drogą realizacji tej propozycji byłaby nowelizacja ww. przepisu 
Kodeksu postępowania administracyjnego. MAC aktualnie nie pracuje nad tego typu 
zmianą Kodeksu – jednakże z uwagi na inne postulaty zmian w obszarze postępowania 
administracyjnego nie jest wykluczone, że przy okazji szerszej noweli Kpa, również pro-
pozycja Pana Senatora Ryszarda Knosali będzie przedmiotem szczegółowej analizy.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
z up. Magdalena Młochowska 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Jak wynika z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, „kto przesyła za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzyw-
ny”. Przepis ten koresponduje z art. 10 ust. 1 wymienionej ustawy, zgodnie 
z którym „zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej 
skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej”.

Ratio legis przyjęcia wskazanych rozwiązań było ustanowienie mecha-
nizmów prawnych pozwalających na walkę ze spamem. Zjawisko spamu ze 
szczególną intensywnością objawia się na gruncie korespondencji wysyła-
nej pocztą elektroniczną, niemniej znane są przypadki prób omijania przy-
wołanego zakazu poprzez przesyłanie niezamówionej informacji handlowej 
za pomocą faksu. Trudno tu rozstrzygnąć, czy takie działanie powinno zo-
stać objęte sankcją z art. 24 cytowanej ustawy, chociażby za sprawą róż-
nych rozwiązań technicznych, na których opiera się ten sposób komunikacji. 
Niewątpliwie korzystne byłoby jednoznaczne wskazanie w art. 10 ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, że norma ta obejmuje także nieza-
mówioną informację handlową kierowaną do oznaczonego odbiorcy z wyko-
rzystaniem faksu. 

Zasadne wydaje się doprecyzowanie przepisów ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną w opisanym zakresie, o co proszę Pana Ministra.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2013 r. (sygn. BPS/043-29-1183/13), 

przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Ryszarda Knosalę 
podczas 29. posiedzenia w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie zakazu przesyłania nie-
zamówionej informacji handlowej faksem, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W pierwszej kolejności należy przytoczyć podstawowe regulacje prawne w tym za-
kresie. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.; zwanej dalej „uśude”) zaka-
zane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczone-
go odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poczty elektronicznej. Zatem dla ustalenia, czy wysłanie wiadomości 
faksem wymaga uzyskania uprzedniej zgody adresata (tak aby wiadomość taka nie 
została uznana za niezamówioną) konieczne jest ustalenie, czy:
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1. wiadomość taka zawiera informacje handlowe;
2. jest skierowana do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną;
3. jest przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Zgodnie z art. 2 pkt 2 uśude przez informację handlową należy rozumieć każdą 

informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług 
lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wyko-
nywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych 
ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach 
i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który 
zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści 
od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. Jeżeli zatem wiadomość prze-
słana faksem zawiera informacje handlowe, rozumiane w sposób opisany powyżej, to 
taka wiadomość spełnia pierwszą z wymienionych przesłanek, niezbędnych do uzna-
nia jej za objętą zakazem przesyłania niezamówionych informacji handlowych.

Nie budzi również większych wątpliwości stwierdzenie, że faks ma charakter wia-
domości skierowanej do oznaczonego odbiorcy. Wiadomość faks jest kierowana do 
odbiorcy identyfikowanego określonym numerem telefonicznym. Bez względu na za-
stosowaną technikę, nadawca i odbiorca faksu są identyfikowani poprzez przypisane 
im numery telefoniczne. Taka identyfikacja powoduje, że odbiorcę informacji należy 
uznać za oznaczonego. Analogicznie w przypadku poczty elektronicznej nadawca i od-
biorca widomości e-mail oznaczeni są za pomocą adresów mailowych, a w przypad-
ku wymiany wiadomości SMS lub MMS odbiorca oznaczony jest numerem telefonu. 
W tym kontekście warto zaznaczyć, że informacja handlowa nie będzie skierowana do 
oznaczonego odbiorcy w przypadku komunikatów marketingowych (reklamy) emito-
wanej w telewizji, radiu lub wyświetlanej na stronie internetowej – w tych przypadkach 
odbiorcą komunikatu może być potencjalnie nieograniczona i nieoznaczona liczba od-
biorów, która przez nadawcę komunikatu nie jest w żaden sposób identyfikowana lub 
oznaczana. Podsumowując, wysłanie wiadomości faks z informacją handlową oznacza 
skierowanie informacji handlowej do oznaczonego odbiorcy.

W tym miejscu należy podkreślić, że wyrażony w art. 10 ust. 1 uśude zakaz obej-
muje tylko takie informacje handlowe, które są kierowane do oznaczonego odbiorcy 
będącego osobą fizyczną. Zatem przedmiotowym zakazem nie są objęte przypadki wy-
syłania niezamówionej informacji handlowej do oznaczonych podmiotów niebędących 
osobami fizycznymi. Innymi słowy, wyrażony w art. 10 ust. 1 uśude zakaz nie dotyczy 
przesyłania niezamówionych informacji handlowych do podmiotów takich jak osoby 
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej czy urzędy ob-
sługujące organy administracji publicznej. Tym samym, przesyłanie niezamówionych 
informacji handlowych faksem może być zakazane tylko wtedy, gdy odbiorcą takiej 
wiadomości ma być osoba fizyczna.

Faks należy do grupy określanej jako rozwiązania techniczne, w tym urządzenia te-
leinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe. Należy przyjąć, że faks 
jest rozwiązaniem technicznym, może też zostać uznany za urządzenie teleinforma-
tyczne wspomagane współpracującymi z faksem narzędziami programowymi. Współ-
czesne faksy są zaawansowanymi technologicznie urządzeniami teleinformatycznymi, 
niejednokrotnie wyposażonymi we własną pamięć wewnętrzną, których funkcjono-
waniem zarządza odpowiednie oprogramowanie. Ustawa o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną nie definiuje pojęcia „urządzenia teleinformatycznego”, definiuje jednak 
w art. 2 pkt 3 uśude system teleinformatyczny, przez który należy rozumieć zespół 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający 
przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci 
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyj-
nego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). O ile nie ma wątpliwości, że 
faks może służyć do wysyłania i odbierania danych poprzez sieci telekomunikacyjne, 
w doktrynie i praktyce pojawiają się wątpliwości, czy faks zapewnia przetwarzanie 
i przechowywanie danych. W orzeczeniu z dnia 5 grudnia 2006 r. (sygn. III SA/Wa 
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1836/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził w uzasadnieniu, że 
faks nie jest środkiem komunikacji elektronicznej: Faks nie jest urządzeniem informa-
tycznym, gdyż przez tego rodzaju urządzenia należy rozumieć komputery wyposażone 
w pamięć umożliwiającą zapisywanie i odtwarzanie danych. Z tego względu wysyłanie 
informacji pomiędzy urządzeniami faksowymi nie może być uznane za komunikowanie 
się za pomocą urządzeń tworzących zespół teleinformatyczny. Z tego powodu, tego ro-
dzaju komunikowanie się, na podstawie art. 2 pkt 4 a contrario powołanej ustawy nie 
może być uznane za świadczenie usług drogą elektroniczną, gdyż nie odbywa się ono 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a to z kolei przesądza o tym, że taki 
sposób przesyłania pism nie może być stosowany w postępowaniu administracyjnym.

Należy zauważyć, iż na przestrzeni ostatnich 6 lat, jakie upłynęły od wydania 
przedmiotowego orzeczenia, również faksy rozwinęły się technologicznie, a stwierdze-
nie o nieposiadaniu przez takie urządzania pamięci umożliwiającej zapisywanie i od-
twarzanie danych, w dużym stopniu się zdezaktualizowało. W dzisiejszych czasach 
nie tylko komputery, ale i szereg innych urządzeń, takich jak smartfony, tablety, dru-
karki czy faksy, posiada własną pamięć, procesory oraz oprogramowanie pozwalające 
na przechowywanie i przetwarzanie danych.

Ponadto, coraz powszechniejsze są rozwiązania hybrydowe, które łączą w sobie 
cechy typowe dla faksu oraz poczty elektronicznej. Rozwiązania te, określane mianem 
„faks to mail” albo „mail to faks”, umożliwiają wysłanie faksu z poczty elektronicznej 
lub odbiór faksu bezpośrednio na adres poczty elektronicznej. Tego typu rozwiązania 
programowe, często opierające się na rozwiązaniach dostępnych „w chmurze”, nawet 
bez wymogu posiadania przez nadawcę faksu (w usłudze „mail to faks”), zmieniają 
tradycyjne pojmowanie faksu. W takich przypadkach nie ulega wątpliwości, że współ-
pracujące ze sobą urządzania i oprogramowanie muszą być wyposażone we własną 
pamięć i inne rozwiązania umożliwiające przechowywanie i przetwarzanie danych.

W swoim oświadczeniu Pan Senator Ryszard Knosala zwraca uwagę na problem, 
jakim jest obchodzenie zakazu przesyłania niezamówionej informacji handlowej przez 
przesyłanie wiadomości faks na adres poczty elektronicznej odbiorcy. Jak już wykaza-
no powyżej, tego typy działalność może zostać uznana za naruszenie przedmiotowego 
zakazu. Należy również podkreślić, że poza przepisami ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, w porządku prawnym istnieją inne przepisy, których celem jest 
ochrona odbiorców przed niechcianą komunikacją marketingową.

Jednym z tych rozwiązań jest art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Pra-
wo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.), stanowiący, że zakazane 
jest używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpo-
średniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. 
Celem tego przepisu jest ochrona wszystkich abonentów (zarówno konsumentów jak 
i przedsiębiorców) przed otrzymywaniem wysyłanych masowo i automatycznie komu-
nikatów marketingowych. Zakaz obejmuje w szczególności automatyczne połączenia 
głosowe (tzw. IVR – połączenie nawiązuje maszyna, a podczas połączenia abonent 
słyszy uprzednio nagrany marketingowy komunikat głosowy) oraz masowo i automa-
tycznie wysyłane wiadomości SMS lub MMS. Powyższy zakaz uzupełniony jest przez 
art. 174 Prawa telekomunikacyjnego, który stanowi, że m.in. zgoda na używanie auto-
matycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego:

∙ nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;
∙ może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i po-

twierdzenia przez użytkownika;
∙ może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.
Kolejnym przepisem, realizującym powyższy cel, jest art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 

2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j.: Dz. U. z 2012 r., Nr 1225), 
który przewiduje, że posłużenie się telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą elektro-
niczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji 
elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie 
za uprzednią zgodą konsumenta. Jeżeli zatem informacja handlowa w rozumieniu 
art. 2 pkt 2 uśude zawiera propozycję zawarcia umowy (z istoty informacji handlowej 
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wynika, że większość tego typu komunikatów nakłania do zakupu towaru lub usługi, 
a więc jest propozycją zawarcia umowy), to na mocy art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny, przekazanie takiej informacji handlowej wymaga w każdym 
przypadku – bez względu na zastosowany środek porozumiewania się na odległość – 
zgody konsumenta. Warto zauważyć, że art. 6 ust. 3 przedmiotowej ustawy wyraźnie 
wskazuje, że zgody konsumenta wymaga złożenie propozycji zawarcia umowy również 
z wykorzystaniem telefaksu, a więc urządzenia będącego przedmiotem oświadczenia 
Pana Senatora Ryszarda Knosali.

Z poważaniem 
 
Małgorzata Olszewska
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej 
Władysława Kosiniaka-Kamysza

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określono obowiązek odpro-
wadzania przez pracodawców stosownych składek na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotowy obowiązek obejmuje 
pracodawców zatrudniających co najmniej dwudziestu pięciu pracowników, 
jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął w danym 
podmiocie określonego minimalnego wskaźnika procentowego.

Wysokość składki, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, uzależniona jest od 
liczby pracowników odpowiadającej różnicy między poziomem zatrudnie-
nia zapewniającym osiągnięcie ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych a rzeczywistym poziomem zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych. W tym miejscu przywołać należy ust. 5 wspomnianego artyku-
łu, w którym określono zamknięty katalog przypadków uprawniających do 
nieuwzględniania danego pracownika przy wyliczaniu wysokości składki 
na fundusz. Odnosząc się do przypadków, kiedy nieobecność pracownika 
spowodowana jest realizacją określonych uprawnień związanych z rodzi-
cielstwem, ustawa zezwala na uwzględnienie takiej nieobecności jedynie 
w przypadku, gdy wynika ona z przebywania na urlopie wychowawczym. 
Pominięto zatem przypadki, kiedy pracownik przebywa na urlopie macie-
rzyńskim, na dodatkowym urlopie macierzyńskim, jak też na urlopie na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowym urlopie na warunkach 
urlopu macierzyńskiego. Otwartą jak na razie kwestią jest również to, czy 
we wspomnianym katalogu uwzględniony zostanie urlop rodzicielski.

Opisany stan prawny powoduje, że pracodawca jest obciążony obowiąz-
kiem odprowadzania podwyższonych składek na fundusz, bowiem nie może 
uwzględnić określonych przypadków faktycznej długotrwałej nieobecności 
pracownika. Co więcej, wymiar przedmiotowej składki może ulec zwiększe-
niu w przypadku uzupełnienia braków kadrowych w drodze zatrudnienia 
osoby na zastępstwo za tego pracownika. Przedstawiona sytuacja może po-
średnio powodować nieprzychylność pracodawcy względem pracowników, 
którzy zostali młodymi rodzicami.

Warto zauważyć, że przyjęcie przepisów o urlopie rodzicielskim spo-
woduje, iż nieobecność pracownika spowodowana urlopem macierzyńskim 
i urlopem rodzicielskim wynieść może nawet rok. Wymiar ten zwiększy się 
dodatkowo w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Realizowanie polityki prorodzinnej powinno odbywać się w sposób kom-
pleksowy. Dlatego też uważam, że we wspomnianym na wstępie art. 21 
ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej (…) powinno się uwzględnić, oprócz 
urlopu wychowawczego, także wszelkie długotrwałe urlopy związane z ro-
dzicielstwem, o których wspomniałem. Rozwiązanie takie pozwoli zdjąć 
z pracodawców część kosztów, które w mojej ocenie ponoszą oni bezzasad-
nie. Co więcej, wydaje się, że przyjęcie wspomnianego rozwiązania może 
zmniejszyć niechęć niektórych pracodawców do młodych rodziców, a w kon-
sekwencji przełożyć się na wzmocnienie pozytywnego klimatu wokół rodzi-
cielstwa.

Biorąc to pod uwagę, zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o roz-
ważenie potrzeby wprowadzenia odpowiednich zmian do przywołanych 
przepisów prawa.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oddowiedd�

Warszawa, 16.04.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali złożone na 29. po-

siedzeniu Senatu w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia ze stanu zatrud-
nienia, od którego zależy zaistnienie obowiązku wpłat na Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, osób korzystających z uprawnień związanych 
z rodzicielstwem przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
i niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję, że projekt ten przewiduje m.in. do-
datkowy urlop macierzyński i wprowadzenie nowej instytucji urlopu rodzicielskiego.

W związku z tym, że wyłączenie ze stanu zatrudnienia osób sprawnych przebywa-
jących na urlopach macierzyńskich spowodowałoby negatywne skutki finansowe dla 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (takie osoby wliczane 
są do stanu zatrudnienia), uzupełniono ww. projekt o zmianę art. 21 ust. 5 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) na mocy 
której do stanu zatrudnienia nie będą wliczane wyłącznie osoby sprawne przebywają-
ce na urlopie rodzicielskim.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Postępowanie upadłościowe jest gwarantem możliwie szybkiego spie-

niężenia majątku upadłego i zaspokojenia wierzycieli. Wartość masy upad-
łościowej najbardziej zwiększają domy, mieszkania oraz działki. Dlatego 
też przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i na-
prawcze umożliwiają syndykowi wypowiadanie umowy najmu lub dzierża-
wy nieruchomości upadłego po uprzednim uzyskaniu zarządzenia od sędzie-
go komisarza. Problem powstaje jednak w momencie, gdy wypowiedzenie 
umowy najmu dotyczy lokatora korzystającego z ochrony przewidzianej 
przez ustawę o ochronie praw lokatorów, której jednym z celów jest zapobie-
ganie eksmisji lokatora na bruk. W rzeczywistości może zatem dojść do ko-
lizji powstającej wskutek zbiegu dwóch szczególnych regulacji dotyczących 
możliwości rozwiązania stosunku najmu – z jednej strony będzie to prawo 
upadłościowe, a z drugiej strony przepisy chroniące prawa lokatorów. Jak 
się okazuje, przepisy prawa nie rozstrzygają w dostatecznym stopniu, jak 
należy postąpić w sytuacji, kiedy chroniony przed eksmisją lokator nie ak-
ceptuje wypowiedzenia umowy i nie chce się wyprowadzić.

Posiadanie mieszkania jest jednym z najważniejszych elementów gwa-
rantujących bezpieczeństwo i zapewniających codzienną egzystencję. Zatem 
prymat powinien zostać przyznany przepisom chroniącym prawa lokatorów, 
które przewidują możliwość uzyskania lokalu zastępczego lub socjalnego, co 
z kolei czyni zadość potrzebie ochrony lokatora. W oparciu o prawo upadło-
ściowe lokator nie uzyskuje wystarczającej ochrony. Może on co najwyżej 
zgłosić powstałe roszczenia do masy upadłości, co jednak nie zaspokoi jego 
bieżących potrzeb mieszkaniowych.

Proszę więc Pana Ministra o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na 
celu rozstrzygnięcie omawianej kolizji przepisów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem potrzeby ochrony praw lokatorów.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 12 kwietnia 2013 r.

Pan 
Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali, przekazane przy piśmie 

z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie kolizji przepisów prawa upadłościowego oraz prze-
pisów o ochronie praw lokatorów, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i na- 
prawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, na podstawie 
postanowienia sędziego komisarza syndyk wypowiada umowę najmu lub dzierżawy 
nieruchomości upadłego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, 
także wtedy, gdy wypowiedzenie tej umowy przez upadłego nie było dopuszczalne. Sę-
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dzia komisarz może takie wydać postanowienie, jeżeli trwanie umowy utrudnia likwi-
dację masy upadłości albo gdy czynsz najmu lub dzierżawy odbiega od przeciętnych 
czynszów za najem lub dzierżawę nieruchomości tego samego rodzaju.

Regulacja ta ma na celu umożliwienie syndykowi sprawnego przeprowadzenia li-
kwidacji masy upadłości. Niewątpliwie nieruchomość obciążona umowami dzierżawy 
lub najmu, zwłaszcza wieloletnimi, jest dużo mniej atrakcyjna dla potencjalnych na-
bywców niż nieruchomość wolna od takich obciążeń.

Takie samo rozwiązanie dotyczy umów najmu i dzierżawy zawartych przez upadłe-
go, w których czynsz jest znacznie zaniżony, gdyż przynosi to straty masie upadłości, 
a w konsekwencji wierzycielom upadłego.

Na postanowienie sędziego komisarza służy zażalenie, co niewątpliwie wzmacnia 
ochronę interesów stron umów najmu lub dzierżawy.

Ochronę dzierżawców i najemców zapewnia również art. 109 ust. 2 ustawy, który 
przewiduje możliwość dochodzenia w postępowaniu upadłościowym odszkodowania 
z powodu rozwiązania umowy najmu lub dzierżawy przed terminem przewidzianym 
w umowie poprzez zgłoszenie stosownych wierzytelności sędziemu komisarzowi.

Trudno ustosunkować się do podniesionego w oświadczeniu zarzutu sprzeczno-
ści powyższych regulacji z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, bowiem 
zarzut ma charakter ogólny, bez wskazania sprzecznych ze sobą przepisów. Można 
się jedynie domyślać, że chodzi o prawa osób, którym na podstawie art. 14 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), przy-
sługuje prawo do lokalu socjalnego. Prawo to nie wynika jednak z treści oświadczenia 
o wypowiedzeniu umowy najmu, lecz z wyroku sądu nakazującego opróżnienie lokalu.

Należy podkreślić, że samo wypowiedzenie umowy najmu nie oznacza automatycz-
nej eksmisji z lokalu. Wprawdzie art. 174 ustawy przewiduje, że komornik wprowadza 
syndyka w posiadanie majątku upadłego na podstawie postanowienia sądu o ogło-
szeniu upadłości, jednak nie obejmuje to sytuacji, w których majątek upadłego jest 
w wyłącznym władaniu osób trzecich. W takich przypadkach syndyk musi wytoczyć 
przeciwko tym osobom powództwo o wydanie majątku (A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo 
upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wyd. Zakamycze, str. 488).

Biorąc pod uwagę specyfikę i cel postępowania upadłościowego, nie należy od-
miennych regulacji prawa upadłościowego oceniać jako sprzecznych z innymi przepi-
sami prawa, ale jako narzędzie zapewniające zaspokojenie w jak najwyższym stopniu 
roszczeń wierzycieli upadłego.

W świetle powyższego wydaje się, że podejmowanie inicjatywy legislacyjnej w kie-
runku zmiany obowiązujących regulacji nie byłoby uzasadnione.

Z wyrazami poszanowania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w przypad-
ku niewypłacalności mogą skorzystać z instrumentu prawnego, jakim jest 
postępowanie upadłościowe przewidziane przez ustawę z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. Sąd zarządza wówczas licytację 
majątku i określa dokładny plan spłaty powstałego zadłużenia.

Z procedury tej, potocznie określanej mianem „upadłości konsumenc-
kiej”, może skorzystać każdy, kto wpadł w długi z przyczyn losowych, wy-
jątkowych i niezależnych od siebie. Jedną z barier, jeśli chodzi o możliwość 
skorzystania z omawianego instrumentu prawnego, jest „zaciągnięcie zobo-
wiązań w momencie istnienia niewypłacalności”. Zapis ten budzi wątpliwo-
ści z uwagi na przywołane pojęcie zobowiązania, które może być rozumiane 
bardzo szeroko, co z kolei implikuje niebezpieczeństwo związane z tym, że 
zaciągniecie każdego, nawet najdrobniejszego zobowiązania w sytuacji fak-
tycznej niewypłacalności dłużnika uniemożliwi mu skorzystanie z upadłości 
konsumenckiej.

Ze względu na realia związane z codzienną egzystencją osoby zadłu-
żonej należy dopuścić założenie, że przecież mimo niewypłacalności będzie 
ona zmuszona zaciągać różnego rodzaju drobne zobowiązania wynikające 
choćby z potrzeby pokrycia kosztów energii elektrycznej, czynszu i innych 
bieżących wydatków. Zaciąganie tego rodzaju zobowiązań nie może przekreś-
lać prawa tej osoby do skorzystania z procedury upadłości konsumenckiej, 
proszę więc Pana Ministra o rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej 
zmierzającej do wyeliminowania przedstawionego problemu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 9 kwietnia 2013 r.

Pan 
Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali, przekazane przy piśmie 

z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie zmiany art. 4913 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 i 1529), w zakre-
sie wyłączenia negatywnej przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego wobec 
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, polegającej na zaciągnięciu 
zobowiązania przez niewypłacalnego dłużnika, w uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Postępowania w przedmiocie tzw. upadłości konsumenckiej od dnia wprowadze-
nia tej instytucji do systemu prawa upadłościowego1, były nieprzerwanie przedmio-
tem monitorowania Ministerstwa Sprawiedliwości, w szczególności w zakresie liczby 
składanych wniosków oraz liczby ogłaszanych upadłości. Znikoma liczba ogłoszonych 

1 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1572) weszła w życie 
z dniem 31 marca 2009 r.
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upadłości w stosunku do złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości, jak również 
znaczna liczba oddalonych wniosków nie tylko z powodu braku majątku na pokrycie 
kosztów postępowania, ale również ze względu na zaistnienie okoliczności wskaza-
nych w art. 4913 ust. 1 wskazują, że obowiązujące w tym zakresie regulacje nie speł-
niły pokładanych w nich nadziei i wymagają zmiany.

Widząc pilną potrzebę wprowadzenia zmian w postępowaniu upadłościowym obej-
mujących nie tylko postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej, ale również wobec przedsiębiorców, w Ministerstwie 
Sprawiedliwości powołany został Zespół do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego 
i naprawczego.

Efektem intensywnych prac Zespołu jest obszerny dokument pn. Rekomendacje 
Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Napraw-
czego, który został zaprezentowany na konferencji w dniu 10 grudnia 2012 r. środo-
wiskom związanym z problematyką upadłości, tj. przedsiębiorcom, sędziom orzeka-
jącym w sprawach upadłościowych, syndykom, przedstawicielom nauki oraz sektora 
bankowego. Dokument ten jest ponadto dostępny na stronie internetowej Minister-
stwa Sprawiedliwości w zakładce Prawo upadłościowe i naprawcze.

W przedmiotowej kwestii Zespół prezentuje pogląd, że należy umożliwić dostęp do 
instytucji upadłości szerszej niż dotychczas grupie zadłużonych konsumentów i pro-
ponuje m.in. zmianę art. 4913 ust. 1 ustawy polegającą na rezygnacji z przesłanki 
zaciągnięcia zobowiązania w stanie niewypłacalności, a nawet idzie dalej, proponując 
rezygnację z przesłanki rozwiązania stosunku pracy dłużnika z przyczyn leżących po 
stronie pracownika lub za jego zgodą. W ocenie Zespołu przepis w obecnym brzmieniu 
nie uwzględnia złożonego charakteru powstających realnych sytuacji, czego przykła-
dem może być zaciągnięcie przez dłużnika kredytu konsolidacyjnego już w stanie nie-
wypłacalności, czy rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron w celu 
podjęcia lepiej płatnej pracy.

Pragnę poinformować, że na bazie Rekomendacji – w krótkiej perspektywie cza-
sowej – zostanie przygotowany projekt założeń projektu ustawy zmieniającej ustawę 
– Prawo upadłościowe i naprawcze uwzględniający m.in. wskazane wyżej propozycje 
Zespołu.

Wyrażam przekonanie, że wprowadzenie zmian znacznie uatrakcyjni postępowa-
nie i w większym stopniu będzie zgodne z oczekiwaniami związanymi z instytucją 
upadłości konsumenckiej, co w efekcie zwiększy liczbę osób, które zdecydują się na 
skorzystanie z tej drogi wyjścia z zadłużenia.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na problem niszczeń doko-

nywanych przez bobry. Zwierzęta te, podgryzając drzewa, powodują zale-
wanie pól, niszczenie terenów turystycznych i rekreacyjnych. Kopią tunele, 
przez co niszczą brzegi zbiorników wodnych, zlewisk, grobli oraz tam, co 
może doprowadzać do zalewania terenów zamieszkanych przez ludzi. Po-
ważne zniszczenia mogą powodować już nawet dwa bobry, nie kilkanaście. 
Najczęściej nie ma możliwości rozwiązania tego problemu, ponieważ podle-
gają one ochronie. Zwierzęta te powodują olbrzymie straty w przyrodzie oraz 
rolnictwie, a przez to również w gospodarce w całym kraju. W niektórych 
województwach roczny koszt napraw szkód przez nie wyrządzonych wy-
nosi nawet sto kilkadziesiąt tysięcy złotych. Należy dodać do tego też koszt 
odszkodowań dla rolników, które wypłacają regionalne dyrekcje ochrony 
środowiska.

Liczba bobrów w Polsce wzrasta. W 2000 r. było ich 24 464, w 2005 r. 
– 43 499, w 2008 r. – 58 847, a na koniec 2010 r. (stan na 31 grudnia) – 
68 993. W województwie kujawsko-pomorskim jeszcze ponad dwa lata temu 
doliczono się ich 4 600, a podlaskim – nawet 15 000. Najmniej jest ich w wo-
jewództwie śląskim – 250 i opolskim – 340 sztuk. Takie dane podaje Główny 
Urząd Statystyczny, w opracowaniu „Leśnictwo 2011” (Warszawa 2011), za 
Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Ze względu na to, że szkody, zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne, 
wyrządzane przez te zwierzęta są ogromne, a ich populacja wciąż rośnie 
w zawrotnym tempie, składam propozycję wyłączenia bobra europejskie-
go (castor fiber) spośród gatunków „dziko występujących zwierząt objętych 
ochroną częściową”, o których mowa w rozporządzeniu ministra środowi-
ska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
(DzU 2011 nr 237, poz. 1419). Najlepszym rozwiązaniem tego nękającego 
cały kraj problemu byłoby włączenie bobra europejskiego do grupy zwierząt 
łownych zarejestrowanych obecnie w rozporządzeniu ministra środowiska 
z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łow-
nych (DzU 2005 nr 45, poz. 433 i 434).

Taką zmianę uzasadnia chociażby art. 1 ustawy z dnia 13 października 
1995 r. – Prawo łowieckie (DzU 2005 nr 127, poz. 1066), który wyjaśnia, że 
„łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu 
ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich 
zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospo-
darki rolnej, leśnej i rybackiej”.

Przeniesienie bobra do grupy zwierząt łownych wprowadzi znaczne 
oszczędności w kasach gmin, jak i w regionalnych dyrekcjach ochrony śro-
dowiska oraz zmniejszy ponoszone dziś straty ekologiczne.

Według wspomnianej ustawy plany łowieckie wymagają opinii wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta i – jeśli trzeba – dyrektora odpowiedniego 
parku narodowego. Muszą być ponadto zatwierdzone przez nadleśniczego 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i uzgodnione z Pol-
skim Związkiem Łowieckim. Nie ma więc ryzyka, że odstrzały będą pro-
wadzone w miejscach, gdzie tych zwierząt jest niewiele, a gatunek będzie 
zagrożony wyginięciem.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oddowiedd�

Warszawa, 29 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie pana senatora Andrzeja Kobiaka z dnia 21 marca 

2013 r., przekazane przy piśmie Wicemarszałka Senatu z dnia 25 marca br. znak: 
BPS/043-29-1187/13 w sprawie wyłączenia bobra europejskiego spośród gatunków 
zwierząt objętych częściową ochroną i włączenie do grupy zwierząt łownych, w załą-
czeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Beata Jaczewska

Oddowiedd na oświadczenie dana senatora Andrzeja Kobiaka 
drzekazane dismem z dnia 25 marca 2013 roku znak: BPS/043-29-1187/13

W odpowiedzi na wystąpienie pana senatora Andrzeja Kobiaka w sprawie wyłą-
czenia bobra europejskiego spośród gatunków zwierząt objętych częściową ochroną 
i włączenie do grupy zwierząt łownych, przedkładam, co następuje.

Bóbr europejski (Castor fiber) podlega ochronie w większości krajów europejskich 
na podstawie dwóch aktów prawnych: Konwencji Berneńskiej (Dz. U. z 1996 r., Nr 58, 
poz. 263) i dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory – Dyrektywy Siedliskowej. Zgodnie z Dyrektywą 
Siedliskową pozyskiwanie ze stanu dzikiego i eksploatacja bobra w wybranych kra-
jach, w tym w Polsce, jest możliwa pod warunkiem, że populacja tego gatunku zosta-
nie zachowana we właściwym stanie ochrony.

Bóbr europejski w Polsce objęty jest częściową ochroną gatunkową na mocy roz-
porządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419). Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), 
regionalny dyrektor ochrony środowiska, w przypadku braku rozwiązań alternatyw-
nych, jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko wy-
stępujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, oraz gdy 
zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 56 ust. 4 pkt 1–7 ww. ustawy, 
może wydawać zezwolenia na zabijanie osobników.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 października 2012 r. ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985), w ustawie 
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) został 
wprowadzony w odniesieniu do wybranych gatunków nowy sposób wydawania dero-
gacji z zakresu ochrony gatunkowej przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia. Zarządzenia te mogą być wy-
dawane m.in. w stosunku do bobra europejskiego na wybranej części lub na obszarze 
całego województwa. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w przedmiotowym za-
rządzeniu określa m.in. warunki wykonywania ww. czynności, w tym termin i obszar, 
którego dotyczy zarządzenie oraz konieczność składania sprawozdań z przeprowadzo-
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nych działań w ramach realizacji zarządzenia. Umożliwi to kontrolę liczebności bobra 
europejskiego i właściwe zarządzanie tym gatunkiem, mające na celu ograniczenie 
szkód przy zachowaniu populacji tego gatunku we właściwym stanie ochrony.

Rozwiązanie powyższe pozwala na plastyczne dostosowanie czynności do potrzeb 
występujących w danym miejscu i nieobciążanie zainteresowanego podmiotu nad-
mierną procedurą administracyjną – podmiot wykonujący działania podlegające zaka-
zom musi jedynie przesłać sprawozdanie z ich wykonania. Zakłada się, iż to rozwiąza-
nie pomoże w racjonalnym gospodarowaniu populacją bobra europejskiego oraz spo-
woduje ograniczenie szkód powodowanych przez ten gatunek. Wprowadzone zmiany 
w stopniu znaczącym rozwiążą wiele problemów związanych ze wzrostem liczebności 
bobrów i ich działalnością, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności prawa krajowe-
go z prawem międzynarodowym.

W najbliższym czasie planowane jest wykonanie inwentaryzacji populacji bobra 
na terenie kraju i następnie monitorowanie zmian jej liczebności. Dokładna informa-
cja o stanie populacji bobra jest niezbędna do zarządzania i podejmowania decyzji 
o ewentualnej redukcji liczebności tego gatunku.

Proponowane przez Pana Senatora rozwiązanie – wpisanie bobra europejskiego 
na listę zwierząt łownych prawdopodobnie spotkałoby się z brakiem akceptacji przez 
Polski Związek Łowiecki, ponieważ spowodowałoby to duże obciążenie finansowe kół 
łowieckich z uwagi na wypłacanie wysokich odszkodowań z tytułu szkód powodo-
wanych przez ten gatunek. Rozważane jest natomiast wprowadzenie bobra na listę 
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną częściową, które mogą być 
pozyskiwane (wpisanie bobra w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowi-
ska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt).

Należy mieć również na uwadze, że działania tj. odstrzały redukcyjne najczęściej 
nie przynoszą oczekiwanych, długotrwałych skutków, ze względu na specyfikę biologii 
i ekologii gatunku. W przypadku wysokiego zagęszczenia bobrów na danym terenie, 
zwolnione stanowisko jest szybko kolonizowane przez inne migrujące młode bobry.

Warto podkreślić, że istotne jest stosowanie długofalowych metod zapobiegających 
powstawaniu szkód powodowanych działalnością bobrów w rolnictwie, np. montowa-
nie rur przelewowych w tamach, zabezpieczenie budowli wodnych już na etapie ich 
budowy lub w trakcie remontów. Pozwoli to w dłuższej perspektywie na koegzysten-
cję człowieka z bobrem europejskim, który pomimo powodowania lokalnych szkód 
w gospodarce człowieka, jest gatunkiem pozytywnie wpływającym m.in. na retencję 
wodną.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Beata Jaczewska
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
30 kwietnia 1993 r. została uchwalona ustawa o narodowych fundu-

szach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. W programie NFI wzięło udział 
pięćset dwanaście przedsiębiorstw państwowych, przekształconych w spół-
ki. Wniesiono je do funduszy inwestycyjnych, których zarząd powierzono 
wynajętym firmom menedżerskim.

1 stycznia bieżącego roku ustawa o NFI utraciła moc. Sądzę więc, że 
rząd miał już czas, by podsumować program, przedmiot dumy politycznych 
środowisk liberalnych tamtego czasu. Proszę o informację o rezultatach tego 
podsumowania.

Polityczni patroni przedsięwzięcia wskazywali na błogosławione skutki 
przekazania zarządu spółek wyspecjalizowanym funduszom inwestycyj-
nym, zatrudniającym wybitnych zagranicznych menedżerów. Celem pro-
gramu było umożliwienie państwowym przedsiębiorstwom dostępu do szer-
szych rynków zbytu, kapitału oraz nowszych technologii. Dzięki temu miała 
zostać polepszona konkurencyjność oraz efektywność ich działania. Intere-
suje mnie, na ile te obietnice zostały zrealizowane. 

W szczególności proszę o informację, ile przedsiębiorstw (spółek) spośród 
tych pięciuset dwunastu istnieje obecnie, o ile wzrosła ich wartość w ujęciu 
nominalnym i realnym. Proszę też o informację o zmianach wartości produk-
cji i zatrudnienia w firmach objętych programem powszechnej prywatyzacji.

Gdy formalnie uchyliliśmy po latach ustawę o narodowych funduszach 
inwestycyjnych, przyszedł czas, by pokazać Polakom, jakie skutki przyniósł 
ten program. Czy zostali dzięki niemu uwłaszczeni, czy też na nim stra-
cili? Konsekwencją oceny programu powinna być ocena polityków, którzy 
go lansowali i przeprowadzali. Moi wyborcy liczą na to, że wkrótce pan 
minister Janusz Lewandowski w telewizyjnym wystąpieniu po „Wiadomo-
ściach” przedstawi swoją autorską ocenę skutków programu powszechnej 
prywatyzacji.

Stanisław Kogut

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 19 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Pana Stanisława Koguta 

podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 2013 roku, przesłane pismem 
z dnia 25 marca 2013 r. znak nr BPS-043-29-1189/13, dotyczące podsumowania 
rezultatów programu powszechnej prywatyzacji w podmiotach wniesionych do narodo-
wych funduszy inwestycyjnych (NFI), uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów 
upoważnił mnie do przedstawienia stanowiska na przedmiotowe oświadczenie.



29. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2013 r.70

Pan senator Stanisław Kogut w swoim oświadczeniu zwraca się m.in. o drzed-
stawienie informacji o rezultatach dodsumowania drogramu dowszechnej drywa-
tyzacji, w szczególności drosząc o informacje: ile drzedsiębiorstw (sdółek) sdo-
śród 512 wniesionych do NFI istnieje obecnie, o ile wzrosła ich wartość w ujęciu 
nominalnym i realnym, jak również o informacje o zmianach wartości drodukcji 
i zatrudnienia w firmach objętych drogramem.

Udzielając odpowiedzi na powyższe informuję, że realizacja programu przewidzia-
na była w okresie 10 lat (to jest do roku 2005). W 2004 r. w celu podsumowania pro-
gramu przygotowano „Raport z realizacji programu narodowych funduszy inwestycyj-
nych w latach 1995–2003”, który w dniu 4 stycznia 2005 r. został przyjęty przez Radę 
Ministrów, a następnie został przesłany do Sejmu. Raport ten jest dostępny m.in. na 
stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa pod adresem http://www.msp.
gov.pl/download.php?s=1&id=1025

Zgodnie z programem Skarb Państwa wnosił do Funduszy 60% posiadanych 
w spółkach akcji/udziałów, oraz udostępniał do 15% uprawnionym pracownikom. 
Tak więc w posiadaniu Skarbu Państwa pozostawało około 25% akcji/udziałów. Rea- 
lizowane przez Fundusze zbycia akcji/udziałów w Spółkach wiązały się najczęściej 
z równoczesnym zbywaniem akcji/udziałów posiadanych przez Skarb Państwa, w wy-
niku czego Skarb Państwa przestawał być akcjonariuszem/wspólnikiem tych spółek.

Minister Skarbu Państwa nie ma prawnych możliwości zbierania i przetwarzania 
informacji o podmiotach prywatnych (nawet wówczas gdy powstały one z dawnych 
przedsiębiorstw państwowych). Z powyższych względów Ministerstwo Skarbu Państwa 
nie dokonywało w późniejszym okresie szczegółowych analiz dotyczących funkcjono-
wania wszystkich 512 podmiotów wniesionych do NFI, dlatego też nie jestem w stanie 
przedstawić informacji o wartościach spółek w ujęciach nominalnych i realnych, jak 
również o zmianach wartości produkcji w firmach objętych programem.

Częściowe informacje o zmianach zatrudnienia przedstawione były w przywoła-
nym powyżej Raporcie w pkt. 3.3.1.1 Restrukturyzacja kadrowa i organizacyjna.

Odpowiadając na pytanie „ile spółek z 512 wniesionych do NFI istnieje obecnie” 
mogę się odnieść wyłącznie do takich sytuacji, w których Skarb Państwa jest lub był 
akcjonariuszem/wspólnikiem spółek.

Według stanu na 31 marca 2013 r. Skarb Państwa posiada jeszcze akcje lub udzia-
ły w 43 spółkach (z 512 uczestniczących w programie), z których 12 prowadzi działal-
ność gospodarczą, a 31 spółek zostało postawione w stan upadłości lub likwidacji.

W okresie gdy Skarb Państwa był akcjonariuszem/wspólnikiem spółek:
– w stan upadłości postawiono łącznie 133 spółki, z czego w 108 spółkach za-

kończono proces wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców, a w 3 spółkach 
pakiety akcji/udziałów posiadane przez Skarb Państwa zostały zbyte na rzecz 
inwestorów,

– w stan likwidacji postawiono 28 spółek, z czego w 14 spółkach zakończono proces 
wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców, a w 5 spółkach pakiety akcji/udziałów 
posiadane przez Skarb Państwa zostały zbyte na rzecz inwestorów.

Główną przyczyną, która wpłynęła na ogłaszanie likwidacji lub upadłości spółek był 
stan tych spółek w momencie wnoszenia ich do Funduszy. Zgodnie z wyżej przywoła-
nym Raportem około 64% spółek wnoszonych do NFI wykazywało wówczas straty.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Urszula Pasławska
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Niepokojem napawają informacje napływające od analityków i instytu-

tów badających wskaźniki dotyczące polskiej gospodarki, z których wynika, 
że tylko jedno na sto polskich gospodarstw domowych jest stabilne finanso-
wo. W 2012 r. jedynie 1% z tysiąca zbadanych w Polsce gospodarstw domo-
wych zakwalifikowano do grupy stabilnych finansowo, czyli bez kłopotów 
finansowych i z optymizmem patrzących w przyszłość. Najwięcej, bo aż 48% 
polskich gospodarstw, znalazło się w grupie ostrożnych – oznacza to, że choć 
nie mają kłopotów finansowych, to jednak obawiają się przyszłości. Niemal 
tyle samo (45%) było w Polsce gospodarstw niestabilnych finansowo, czyli 
mających problemy finansowe i nieliczących na żadną poprawę. 6% polskich 
gospodarstw domowych, pomimo zmagania się z trudnościami ekonomiczny-
mi, z optymizmem patrzy w przyszłość.

Odsetek gospodarstw niestabilnych finansowo w porównaniu z 2008 r. 
wzrósł o 2/3, a udział gospodarstw stabilnych finansowo spadł pięciokrotnie. 
W przywołanych badaniach uwzględniono dwadzieścia państw świata (z tego 
trzynaście w Europie), w których przebadano trzynaście tysięcy gospodarstw 
domowych. W Polsce badaniem objęto tysiąc gospodarstw domowych.

Jak Polacy mają czuć się stabilnie, skoro zupełnie niestabilny jest pol-
ski rynek pracy? Informacje Głównego Urzędu Statystycznego nie napawają 
optymizmem. Stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 14,4% z 14,2% w stycz-
niu. Jest to najwyższe bezrobocie od pięciu lat. Małe i średnie przedsiębior-
stwa, którym niegdyś rząd obiecywał wsparcie, nie wytrzymują trudnej sy-
tuacji gospodarczej w kraju i każdego miesiąca około stu jest likwidowanych. 
„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że polskie firmy upadają jedna po drugiej. 
Są to czasy, kiedy nawet umowy śmieciowe stają się w Polsce rarytasem 
i jest to bardzo przykre.

Chcę zatem zapytać o to samo, o co pytają dziś miliony Polaków: w jaki 
sposób zamierza Pan Premier ustabilizować sytuację polskich rodzin i wy-
równać poczucie bezpieczeństwa? Bo, jak widać z przywołanych danych, 
Polacy czują się coraz mniej pewnie na zielonej wyspie rządzonej przez ko-
alicję PO-PSL.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut

Oddowiedd�  
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 26.04.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pana Wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskiego 

z dnia 25 marca 2013 r., znak: BPS/043-29-1190/13, dotyczącym oświadczenia 
senatorskiego Pana Stanisława Koguta, złożonego podczas 29. posiedzenia Senatu 
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w sprawie stabilności finansowej polskich gospodarstw domowych, należy podkreślić 
istotną rolę instytucji pomocy społecznej, którą jest zabezpieczenie obywateli przed 
ryzykiem życia poniżej minimum egzystencji.

Dla wywiązania się z tego zadania, m.in., dokonuje się analiz statystycznych ubó-
stwa osób i rodzin (jako następstwo spełniania się ryzyk socjalnych) w celu lepszego 
jego rozpoznania i skuteczniejszego przeciwdziałania temu społecznemu problemowi.

Na podstawie wieloletnich obserwacji należy wnioskować, że pomimo korzystnych 
dla osób i rodzin zmian niektórych wskaźników ubóstwa, Polska wśród krajów UE27 
należy do państw o wysokiej wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym. Do roku 2008 włącznie występował systematyczny wzrost PKB, 
liczby pracujących, przeciętnego wynagrodzenia i spożycia, co miało ogromny wpływ 
na ograniczenie zasięgu ubóstwa. Po ogólnoświatowym załamaniu gospodarczym, 
które pośrednio dotknęło także Polskę, od 2010 r. następowała powolna odbudowa 
PKB, której jednak towarzyszyła sytuacja rosnącego bezrobocia, wyhamowania tempa 
wzrostu realnych wynagrodzeń i wzrost zasięgu skrajnego ubóstwa, co ograniczało 
możliwości radzenia sobie rodzin z trudną sytuacją. Rosnące bezrobocie utrudniało 
znalezienie pracy oraz osłabiało pozycję pracowników w negocjacjach płacowych, to 
zaś skutkowało zahamowaniem tempa wzrostu płac i – w konsekwencji – spożycia (wy-
datków) rodzin. Ogólny wskaźnik w postaci odsetka osób żyjących poniżej minimum 
egzystencji w kraju w latach 2008–2011 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie 
dysponuje jeszcze danymi za rok 2012) z wysokości 5,6% w roku 2008 lekko wzrósł 
w latach 2009 i 2010 do 5,7%, zaś w roku 2011 osiągnął poziom 6,7%. Oznacza to nie 
tylko zwiększenie zagrożenia ubóstwem ale i ryzykiem wykluczenia społecznego, gdyż 
brak środków finansowych ogranicza dostęp do różnego rodzaju dóbr materialnych 
i usług rynkowych. Zwłaszcza wskaźniki z roku 2011, na tle ostatnich kilku lat, były 
powodem do szczególnie starannego przeanalizowania sytuacji socjalnej społeczeń-
stwa polskiego. Pomimo tych trudności, jak wynika ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 
2011, na świadczenia z pomocy społecznej została wydatkowana kwota w wysokości 
ponad czterech miliardów złotych, w tym ok. 41% środków finansowych pochodziło 
z budżetu państwa. Kwota wszystkich wydatków na pomoc społeczną rośnie każdego 
roku o około 4%. Dział 3 tego sprawozdania pn. „Rzeczywista liczba rodzin i osób ob-
jętych pomocą społeczną” informuje, że liczba osób którym przyznano decyzją świad-
czenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na ich rodzaj, formę, 
liczbę oraz źródło finansowania wynosiła 2 017 690. Świadczeniobiorcy ci żyli ogółem 
w 1 278 745 rodzinach (w tym w rodzinach wielodzietnych i niepełnych), które łącznie 
składały się z 3 457 170 osób.

Wnioski wyciągnięte w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej potwierdzane są 
także w dostępnych raportach publikowanych przez GUS („Europejskie badanie do-
chodów i warunków życia EU-SILC w 2011 r.”). Wobec powyższego koniecznym stało 
się podjęcie działań zaradczych. W celu zwiększenia skuteczności działania systemu 
pomocy społecznej w kraju, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawowymi, rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 823) ustalono zwiększone kryteria dochodowe w pomocy społecznej: dla osoby sa-
motnie gospodarującej – 542 zł (wzrost o 65 zł, tj. o 13,6%), dla osoby w rodzinie – 456 zł 
(wzrost o 105 zł, tj. o 30%). Jednocześnie podwyższono maksymalną kwotę zasiłku sta-
łego z 444 zł na 529 zł (wzrost o 85 zł, tj. o 19%), wysokość pomocy dla cudzoziemców 
(ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą) z 446 zł – 1 175 zł, na 531 zł 1 260 zł, 
wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego z 207 zł na 250 zł (wzrost o 43 zł, 
tj. o 20%). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2012 r.

Nie ma wątpliwości, że wśród ryzyk socjalnych niedożywienie jest jednym z naj-
poważniejszych problemów społecznych i wymaga podejmowania działań mających 
na celu ograniczenie jego negatywnych skutków. Należy zwrócić na ten fakt uwagę, 
gdyż działania takie są prowadzone w Polsce od wielu lat w oparciu o art. 17 ust. 1 
pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 182 i z 2012 r. poz. 1544 i 1548). Dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku oso-
bom, które same nie są w stanie go sobie zabezpieczyć jest zadaniem własnym gminy 
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o charakterze obowiązkowym, czyli finansowanym ze środków własnych gmin. Od roku 
1996 dożywianie uczniów wspierane było ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, 
w ramach dotacji do zadania własnego lub też w ramach Programów Rządowych. Za-
danie to początkowo wykonywane było w ramach przyjmowanych uchwałą Rady Mini-
strów jednorocznych programów realizowanych ze środków przewidzianych w budże-
cie państwa i środków własnych gmin. W 2005 r. przyjęta została przez Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zmianą). Zaplanowana w ustawie 
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” łącz-
na wielkość środków w latach 2006–2009 nie mogła być niższa niż 2 900 000 000 zł. 
Od roku 2008 nie ma dzieci, uczniów lub osób dorosłych tj. beneficjentów programu, 
którzy spełniali określone ustawą, podwyższone kryterium dochodowe uprawniające 
do bezpłatnej pomocy, a którzy nie byli objęci programem ze względu na brak środków. 
W roku 2009 Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektó-
rych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706) 
nowelizując ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania”. Przyjęte rozwiązanie przedłużyło okres działania Programu wielolet-
niego do roku 2013. Jak dotąd samorządy gminne przeznaczają zdecydowanie więcej 
środków własnych na realizację Programu niż wynikałoby to z przepisów ustawo-
wych. W budżecie państwa przyjęto, że w latach 2010–2013 środki będą zapisywane 
w ustawach budżetowych na kolejne lata w wysokości 550 mln zł rokrocznie w okresie 
realizacji programu (w latach 2010–2013 – 2,2 miliarda zł). Łączny koszt realizacji 
programu wieloletniego w latach 2006–2013 wyniesie 6 miliardów zł.

Obecnie do realizacji programu rokrocznie przystępuje 100% gmin w kraju. Re-
alizacja programu jest monitorowana przez resort pracy i polityki społecznej, woje-
wodów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przeciwdziałanie niedożywie-
niu, zwłaszcza dzieci i młodzieży można uznać za jedno z najskuteczniejszych działań 
w zakresie zabezpieczenia społecznego w Polsce. Wartym zauważenia jest fakt, że od 
roku 2009 głodny uczeń może być objęty pomocą w formie posiłku bez ustalania sy-
tuacji rodzinnej w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wystarczy aby taki 
fakt został zgłoszony do dyrektora szkoły.

W ramach prowadzonej w Polsce polityki społecznej, przeciwdziałając ryzyku życia 
poniżej minimum egzystencji, podejmuje się na ogromną skalę wysiłki mające na celu 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom niedostatku, co przedstawiono powyżej. Oso-
by i rodziny będące w najtrudniejszym położeniu socjalnym obejmowane są pomocą 
po to aby zabezpieczyć kraj przed wszystkimi negatywnymi skutkami ubóstwa i wy-
kluczenia społecznego. Ponadto w obecnych warunkach formalnoprawnych bardzo 
ważną rolę w walce z biedą odgrywają inne podmioty lokalnej polityki społecznej, jak: 
lokalne samorządy, organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki, inne ko-
ścioły, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i prawne. Podmioty te, mając najbliż-
szy kontakt ze społecznością lokalną, mogą efektywnie udzielać pomocy przyczynia-
jącej się do zaspokajania niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz życia w warunkach 
odpowiadających godności człowieka.

Omawiając problematykę stabilności finansowej polskich gospodarstw domowych 
należy zwrócić uwagę na fakt, iż w 2012 r., przy utrzymujących się niekorzystnych 
uwarunkowaniach w gospodarce światowej i europejskiej oraz słabnącej koniunktu-
rze krajowej, odnotowano spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Nasi-
lały się trudności na rynku pracy, pogarszała dynamika zatrudnienia, wyraźnie rosło 
bezrobocie. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było tylko o 0,1% wyż-
sze niż w 2011 r. (wobec wzrostu o 3,2% przed rokiem). Liczba bezrobotnych wzrosła 
o 154,1 tys. osób, tj. o 7,8%, a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 13,4%, 
tj. w ujęciu rocznym zwiększyła się o 0,9 p. proc. Mniejsza na przestrzeni roku była 
liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych, a w szczególności wykreślo-
nych z powodu podjęcia pracy, co potwierdza pogarszającą się sytuację ekonomiczną 
przedsiębiorstw. W okresie 12 miesięcy 2012 r. odpływ z bezrobocia w odniesieniu do 
analogicznego okresu ub. roku był o 2,4% niższy, natomiast liczba podjęć pracy ogó-
łem zmniejszyła się o 3,0%.



29. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2013 r.74

Na podstawie przytoczonych danych widać, że sytuacja na rynku pracy pozosta-
wała trudniejsza niż w 2011 r. Dane z lutego br. wskazują na utrzymywanie się spo-
wolnienia gospodarczego, rzutującego na dalszy spadek zatrudnienia i wzrost liczby 
bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Silniejsza dynamika wzrostu bezrobocia wy-
stępowała i nadal występuje w miastach, gdzie poziom bezrobocia w 2012 r. wzrósł 
o 8,1% wobec 7,4% na wsi i o 2,0% wobec 1,5% na wsi w lutym br.

Odnosząc się do powyższych danych statystycznych trzeba zauważyć, iż w związ-
ku z pogarszającą się aktualnie koniunkturą wielu branż gospodarczych, skutkującą 
obniżeniem zapotrzebowania na wytwarzane produkty i usługi, dochodzi do sytuacji, 
w której pracodawcy ograniczają koszty zatrudnienia pracowników poprzez reduk-
cję zatrudnienia. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym tendencjom i ograniczyć 
negatywne skutki spowolnienia gospodarczego dla rynku pracy, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej przygotowuje projekt nowych rozwiązań legislacyjnych, ukierun-
kowanych na utrzymanie poziomu zatrudnienia w zagrożonych przedsiębiorstwach. 
Projektowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębior-
ców na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia 
gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego umożliwi uruchomienie środków Fundu-
szu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „FGŚP”, na finansowe 
wsparcie skierowane na utrzymanie miejsc pracy, co pozwoli na zapobieżenie ewen-
tualnym zwolnieniom i ułatwi przedsiębiorcom dostosowanie się do zmieniających się 
warunków rynkowych.

Proponowane rozwiązania będą miały na celu wspieranie zatrudnienia bezpośred-
nią pomocą finansową, skierowaną na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników. Pro-
jekt ustawy przewiduje, że w sytuacji wystąpienia u przedsiębiorcy spadku obrotów 
gospodarczych o co najmniej 15%, liczonego przez 6 kolejnych miesięcy w okresie 
12 miesięcy poprzedzających wystąpienie o pomoc, będzie mógł on wystąpić do mar-
szałka województwa z wnioskiem o zawarcie umowy o wypłatę świadczeń na rzecz 
ochrony miejsc pracy, finansowanych z FGŚP. Przedsiębiorca, który wystąpi o po-
moc, będzie mógł skorzystać z możliwości wprowadzenia przestoju ekonomicznego 
lub obniżonego wymiaru czasu pracy ze stosownym obniżeniem wynagrodzenia dla 
zatrudnionych pracowników. Projektowana ustawa przewiduje dla pracowników obję-
tych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy wynagrodzenie 
w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, które finansowane 
będzie w części ze środków pracodawcy, w części zaś ze środków FGŚP. Pracownicy 
będą mogli korzystać ze wskazanej formy pomocy nie dłużej niż przez łączny okres 
6 miesięcy, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia przez przedsiębiorcę umowy o wy-
płatę świadczeń z właściwym marszałkiem województwa.

Projekt ustawy przewiduje ponadto, że przedsiębiorca, który zawarł umowę o wypłatę 
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, będzie mógł otrzymać, na wniosek i w oparciu 
o umowę zawartą ze starostą powiatu, dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 
80% kosztów szkolenia, podjętego przez pracowników w okresie przestoju lub obniżo-
nego wymiaru czasu pracy.

Przyznanie dopłat skutkować będzie obniżeniem koszów pracy, co wpłynie na po-
prawę sytuacji finansowej przedsiębiorcy w okresie spowolnienia gospodarczego lub 
kryzysu ekonomicznego, utrzymaniem poziomu zatrudnienia i gotowości do podjęcia 
działalności w przypadku poprawy koniunktury oraz utrzymaniem konkurencyjności 
prowadzonej działalności. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyraża nadzieję, 
że projektowane rozwiązania istotnie ograniczą redukcję zatrudnienia w przedsiębior-
stwach dotkniętych skutkami spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomiczne-
go, zapewniając skuteczną ochronę miejsc pracy.

Informuję ponadto, iż osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno 
dziecko do 18 roku życia, zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, należą do grupy osób „będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy”. W związku z powyższym, bezrobotnym tym w okresie do 6 miesięcy od dnia 
rejestracji powiatowy urząd pracy powinien przedstawić propozycję zatrudnienia lub 
propozycję udziału w aktywnym programie rynku pracy w celu zwiększenia szans na 
zatrudnienie. Dodatkowo, osoby bezrobotne posiadające status „będących w szcze-
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gólnej sytuacji na rynku pracy”, mogą skorzystać z szeregu tzw. instrumentów rynku 
pracy, mających wesprzeć proces ich powrotu na rynek pracy.

Niezależnie od powyższego, monitorując bieżącą sytuację na krajowym rynku pra-
cy oraz w poszczególnych województwach i powiatach, Minister Pracy i Polityki Spo-
łecznej podejmuje doraźne inicjatywy, które są uzupełnieniem standardowych działań 
realizowanych przez urzędy pracy i finansowane są w większości ze środków rezerwy 
Funduszu Pracy.

Adresatami tych inicjatyw są grupy społeczne, które do tej pory w niewystarczają-
cym stopniu były aktywne na rynku pracy lub aktualnie znalazły się na nim w szcze-
gólnie trudnej sytuacji.

Przykładem takich działań są programy specjalne, które umożliwiają rozwijanie 
inicjatyw lokalnych, w sposób uwzględniający specyfikę i uwarunkowania lokalnych 
rynków pracy. Działania te mogą być realizowane przez starostę samodzielnie lub we 
współpracy z innymi organami, organizacjami i podmiotami zajmującymi się proble-
matyką rynku pracy.

Ideą tychże programów jest umożliwienie powiatowym urzędom pracy, jako kre-
atorom sytuacji na lokalnych rynkach pracy, większego uelastycznienia form pomo-
cy przez nie oferowanej. Programy specjalne przewidują rozwiązania, umożliwiające 
aktywizację osób bezrobotnych, potrzebujących specyficznej pomocy w doprowadze-
niu do podjęcia pracy. W ramach programów specjalnych istnieje możliwość łącznego 
stosowania ustawowych usług i instrumentów rynku pracy z tzw. specyficznymi ele-
mentami wspierającymi zatrudnienie, które mają stanowić drogę do przezwyciężenia 
barier, utrudniających znalezienie zatrudnienia osobom bezrobotnym.

Mając na uwadze problem, poruszony przez Pana Senatora warto wspomnieć, iż – 
wzorem lat ubiegłych, również w roku bieżącym programy specjalne uzyskają wspar-
cie ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Grupami interwencyjnymi będą – podobnie 
jak w poprzedniej edycji osoby młode oraz w starszych grupach wiekowych, a także 
– co warto podkreślić – bezrobotni rodzice, posiadający na utrzymaniu co najmniej 
jedno dziecko w wieku do 6 lat.

Jednocześnie, dostrzegając konieczność zmian na rynku pracy, Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Społecznej prowadzi obecnie zaawansowane prace nad zmianą obowiązu-
jących przepisów, a także wprowadzeniem nowych rozwiązań systemowych – w tym 
dotyczących profilowania osób bezrobotnych oraz Programu Aktywizacja i Integracja 
(PAI). Projektując wspomniane działania Ministerstwo brało pod uwagę między inny-
mi konieczność objęcia realną, wieloaspektową pomocą osób „oddalonych od rynku 
pracy”, dzięki poszerzeniu współpracy urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej 
i organizacjami pozarządowymi.

Zinstytucjonalizowanie współpracy między urzędami pracy oraz instytucjami po-
mocy społecznej celem zminimalizowania zjawiska długotrwałego pobierania świad-
czeń bez podejmowania prób aktywizacji zawodowej i tym samym ograniczenia długo-
trwałego bezrobocia oraz zwiększenia przepływów z bierności do aktywności zawodo-
wej jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę fakt, że wielu klientów urzędów pracy 
to również klienci instytucji pomocy społecznej. Celem osiągnięcia powyższego zapro-
ponowano wprowadzenie nowego podejścia do indywidualizacji usług kierowanych do 
bezrobotnych poprzez ich profilowanie, uzależnione od rodzaju potrzeb bezrobotne-
go i powiązane z charakterem działań, jakie można bezrobotnemu zaproponować po 
zdiagnozowaniu jego aktualnej sytuacji.

Na podstawie oceny potencjału, jakim dysponuje osoba bezrobotna i rodzaju jej 
potrzeb, określony i przypisany jej zostanie jeden z trzech profili, w ramach którego 
koncentrować się będą działania prowadzone na jej rzecz przez urząd pracy. W pierw-
szym profilu znajdą się bezrobotni aktywni, dla których podstawowym wsparciem 
będą usługi z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Do drugiego 
profilu należeć będą bezrobotni wymagający wsparcia, którzy oprócz ww. form pomo-
cy korzystać będą z instrumentów rynku pracy i innych usług jakie oferują urzędy 
pracy. W trzecim profilu znajdą się bezrobotni oddaleni od rynku pracy (bezrobotni 
drugiej szansy), zarówno tacy, którzy z różnych powodów zagrożeni są wykluczeniem 
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społecznym, jak i tacy którzy z własnego wyboru nie są zainteresowani podjęciem 
pracy lub uchylają się od pracy legalnej.

W mojej opinii, dzięki wprowadzeniu profilowania, urzędy pracy będą mogły sku-
teczniej identyfikować bariery i adresować wsparcie kierowane do osób, wymagają-
cych pomocy w powrocie na rynek pracy.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uzna Pan Sena-
tor za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Czesława Ostrowska 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Szanowny Panie Ministrze!
Z zapowiedzi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że przewodni-

czący tejże rady, a także jej członkowie rozważają przystąpienie do procesu 
cyfryzacji systemu radiowego w Polsce. Jak twierdzi przewodniczący KRRiT 
Jan Dworak, po zakończeniu procesu cyfryzacji telewizji przyjdzie czas na 
cyfryzację radia. W praktyce wprowadzenie cyfrowego radia naziemnego 
dałoby szansę kolejnym stacjom na nadawanie w całym kraju – teraz taką 
możliwość mają tylko cztery programy Polskiego Radia, Radio Zet, RMF FM 
i Radio Maryja.

Pierwsze testy cyfrowego radia naziemnego – nadajnik zamontowany 
był na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – już przeprowadzono. Trwały 
przez blisko trzy lata, od listopada 2009 r. We wrześniu zeszłego roku rozpo-
częły się kolejne – w Kielcach i okolicach każdy, kto miał odpowiedni odbior-
nik, mógł odbierać cyfrowo cztery kanały Polskiego Radia. Jak twierdzi prze-
wodniczący KRRiT Jan Dworak, w Krajowej Radzie prowadzone są obecnie 
prace analityczne dotyczące tego, jak powinien przebiegać ten niełatwy i no-
watorski projekt, jakim jest radiowe nadawanie cyfrowe. Problem jednak 
w tym, że mimo wszystkich tych prac komercyjna przyszłość naziemnego 
radia cyfrowego nadal jest w Polsce niejasna. Głównym powodem są koszty. 
Za nadawanie jednego ogólnopolskiego kanału radiowego w obecnym sys-
temie nadawcy płacą już dzisiaj około 10 mln zł rocznie. Nadawanie równo-
ległe znacząco zwiększyłoby koszty tych działań. Nie wiadomo, o kwotach 
jakiego rzędu jest mowa – dokładnych analiz rynku nikt na razie nie robi. Od 
słuchaczy z kolei wymagana byłaby wymiana odbiorników na takie, które 
umożliwią odbiór cyfrowego sygnału.

Jak pokazały badania TNS OBOP, zakupem nowego sprzętu potrzebnego 
do odbioru radia cyfrowego nie jest zainteresowane ponad 61% Polaków. Na 
pytanie: „Co byś zrobił, gdyby doszło do całkowitej zmiany systemu nada-
wania na cyfrowy?”, aż 25% słuchaczy odpowiedziało, że w ogóle zrezygno-
wałaby ze słuchania radia, a 17% przestawiłoby się na radio internetowe. 
Koszt wymiany odbiorników, przy założeniu że każde gospodarstwo domo-
we kupiłoby tylko jeden (teraz na każde gospodarstwo przypada średnio 
3,3 odbiornika), oszacowano na około 5 mld zł.

Chcę zapytać, w ilu i w jakich krajach Unii Europejskiej przeprowadzo-
no na tak szeroką skalę proces cyfryzacji systemu nadawania przez ogól-
nodostępne rozgłośnie radiowe. Czy jakiekolwiek przepisy obligują Polskę 
do przeprowadzenia takiego procesu? Jak na zapowiedzi przewodniczącego 
KRRiT zapatrują się właściciele niewielkich rozgłośni, o charakterze lokal-
nym, dysponujących ograniczonym budżetem inwestycyjnym?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oddowiedd 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2013 r. (sygn. BPS/043-29-1191/13), prze-

kazujące tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Stanisława Koguta podczas 
29. posiedzenia w dniu 21 marca 2013 r., uprzejmie informuję, co następuje.

W czternastu krajach UE ukończono proces wdrażania radiofonii cyfrowej, bądź 
przeprowadzono emisje testowe:

1. Austria – w 2008 r. austriacki nadawca publiczny Österreichischer Rundfunk 
(ÖRF) przeprowadził trwającą rok testową emisję cyfrowego radia w technice 
DAB na obszarze obejmującym Wiedeń i kraj związkowy Tyrol. Ponadto au-
striacki urząd regulacyjny RTR wydał decyzję zezwalającą na emisję cyfrowe-
go radia w technice DAB+ na obszarze kraju związkowego Vorarlberg. Decyzja 
obowiązuje od października 2012 r. i jest ważna przez rok. Według danych, 19% 
ludności kraju znajduje się w zasięgu emisji cyfrowego radia;

2. Belgia – 100% populacji znajduje się w zasięgu cyfrowego radia. Nadawanie 
odbywa się poprzez dwa multipleksy. Pierwszym z nich zarządza publiczny 
nadawca radiowy VRT, który nadaje trzy programy w języku niderlandzkim. 
Drugim multipleksem zarządza kolejny publiczny nadawca RTBF, który nadaje 
pięć programów w języku francuskim. Ponadto na tym samym multipleksie 
dwa programy w języku niemieckim nadaje trzeci publiczny nadawca BRF;

3. Czechy – 1 kwietnia 2011 r. spółka TELEKO, we współpracy z Radiem Czeskim, 
rozpoczęła nadawanie radia w technice DAB/DAB+ w paśmie L. Jego zasięg 
obejmuje 2,8 mln osób w trzech obszarach: Praga i okolice, Przybram oraz Brno 
i okolice. Nadawanie odbywa się na jednym multipleksie;

4. Dania – Radio Duńskie (DR) rozpoczęło regularne nadawanie radia w technice 
DAB w 2002 r. Obecnie radio cyfrowe jest nadawane na dwóch multipleksach. 
Na pierwszym nadaje publiczne radio DR, a na drugim stacje komercyjne. We-
dług szacunków, 90% ludności Danii znajduje się w zasięgu cyfrowego radia;

5. Francja – po kilku latach badań, w 2007 r. francuska Rada ds. Audiowizual-
nych (CSA) postanowiła, iż cyfrowe radio będzie nadawane w technice DMB-A. 
W marcu 2008 r. CSA ogłosiło konkurs na koncesje na nadawanie progra-
mów radiowych w formie cyfrowej. W sumie wpłynęło 300 wniosków. W 2009 r. 
przyznano trzy koncesje, które objęły tereny wokół następujących miast: Pary-
ża, Marsylii, Aix-en-Provence, Nicei oraz Cannes. Ponadto w tym samym roku 
przyjęto ustawę, która ustanowiła proces przejścia na nadawanie cyfrowe do 
2013 r. Jednakże z powodu protestów nadawców, proces cyfryzacji opóźniono. 
Dopiero w 2012 r. uruchomiono cyfrowe programy radiowe w oparciu o konce-
sje z 2009 r. W maju tego samego roku CSA przedstawiła harmonogram przy-
znawania koncesji. Plan obejmuje okres między czerwcem 2012 r. a kwietniem 
2013 r. Koncesje obejmują obszar dwudziestu największych miast Francji, 
w tym m.in. Lille, Bordeaux, Lyon, Nantes, Strasburg i Tuluzę. Proces cyfryzacji 
na ww. obszarach ma zakończyć się do 2015 r.;

6. Hiszpania – pierwsze testowe emisje radia cyfrowego rozpoczęły się w 1998 r. 
i objęły obszar Madrytu, Barcelony, Walencji, Kraju Basków i Katalonii. 
W 2011 r. rząd hiszpański przyjął plan cyfryzacji nadawania radia. Obejmu-
je on m.in. umożliwienie przejścia na nadawanie techniką DAB+ i nadawanie 
testowe w tej technice, ustalenie możliwej daty wyłączenia nadawania analo-
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gowego. W Hiszpanii działają trzy multipleksy o charakterze ogólnokrajowym, 
oraz trzy o charakterze regionalnym. Z tych ostatnich dwa są nadawane testo-
wo. Pokrycie wynosi ok. 52% obszaru kraju;

7. Holandia – na obszarze kraju działają dwa multipleksy, które swym zasięgiem 
obejmują 70% ludności Holandii. Na pierwszym z nich swoje programy oferuje pu-
bliczny nadawca NPO, na drugim – swoje programy oferują nadawcy komercyjni;

8. Irlandia – w 2006 r. publiczny nadawca RTÉ uruchomił pierwszy cyfrowy mul-
tipleks radiowy, który swym zasięgiem obejmuje miasta Cork, Limerick oraz 
obszar na północnym-wschodzie kraju (w tym Dublin). W 2010 r. spółka Total 
Broadcast Consultants rozpoczęła testową emisję drugiego multipleksu, który 
swym zasięgiem objął południowo-wschodnią część kraju. Koncesja była wyda-
na na okres roku, lecz w 2011 r. irlandzki urząd regulacyjny Comreg przedłużył 
ją o kolejny rok. Według danych 56% ludności Irlandii znajduje się w zasięgu 
cyfrowego radia;

9. Malta – w 2006 r. Maltański Urząd ds. Łączności wydał cztery koncesje na 
nadawanie cyfrowego radia dla spółki Digi B Network Ltd. Każda z koncesji jest 
ważna przez osiem lat. Swym zasięgiem radio cyfrowe obejmuje 100 proc. lud-
ności Malty. W 2008 r. Digi B Network Ltd. rozpoczęła nadawanie programów;

10. Niemcy – w dniu 1 sierpnia 2011 r. rozpoczęła się emisja cyfrowego radia 
w technice DAB+. Multipleks obejmuje 15 stacji zarówno publicznego nadaw-
cy Deutschlandradio, nadawców regionalnych oraz komercyjnych. Z chwi-
lą uruchomienia w zasięgu cyfrowego radia znajdowało się 40 mln obywateli. 
Do 2014 r., w jego zasięgu ma być 99% ludności Niemiec;

11. Szwecja – w 2011 r. rozpoczął się proces przyznawania koncesji dla stacji ko-
mercyjnych. Pierwsze koncesje przyznano w styczniu 2013 r. i mają być ważne 
do 2020 r. Natomiast koncesja dla Szwedzkiego Radia (SR) wygasa pod koniec 
2013 r. po sześcioletnim okresie ważności. Na obszarze kraju działają dwa mul-
tipleksy. Na pierwszym swoje programy nadaje SR. Na drugim, testowym, swoje 
programy nadaje zarówno SR oraz stacje komercyjne. Według danych, 35% 
ludności znajduje się w zasięgu cyfrowego radia;

12. Węgry – po kilku latach testowego nadawania, w 2008 r. Krajowy Urząd ds. Łącz-
ności ogłosił konkurs na emisję cyfrowego radia. Konkurs wygrała spółka Antenna 
Hungaria, która uruchomiła w 2009 r. nadajnik cyfrowy w Budapeszcie. Obejmuje 
ona swym zasięgiem 30 proc. ludności kraju. Do 2014 r. ten wskaźnik ma wzro-
snąć do 94%, albowiem spółka planuje uruchomienie kolejnych nadajników;

13. Wielka Brytania – na obszarze kraju działają dwa multipleksy o charakterze 
ogólnokrajowym, 10 o charakterze regionalnym oraz 38 o charakterze lokal-
nym. Według danych 94% ludności kraju znajduje się w zasięgu cyfrowego ra-
dia. Ponadto ustawa o gospodarce cyfrowej uchwalona w 2010 r. dała Ministro-
wi właściwemu ds. łączności możliwość wyznaczenia daty wyłączenia nadawa-
nia analogowego. Jednakże muszą zostać spełnione dwa warunki. Pierwszym 
z nich jest 50% liczba słuchaczy platform cyfrowych. Drugim warunkiem jest 
porównywalny zasięg radia cyfrowego z radiem analogowym, a 90 proc. ludno-
ści i najważniejsze drogi muszą znajdować się w zasięgu lokalnych cyfrowych 
stacji radiowych. Obecnie radio cyfrowe dociera do ok. 85% ludności;

14. Włochy – w 2009 r. włoski urząd regulacyjny AGCOM wydał decyzję zezwalają-
cą na komercyjne nadawanie cyfrowego radia. AGCOM postanowił, iż nadawcy 
będą mogli wybrać jedną z następujących technik: DAB, DAB+ lub DMB. Ponad-
to decyzja umożliwia migrację z nadawania analogowego na cyfrowe. W chwili 
obecnej działa 12 multipleksów: trzy próbne o zasięgu ogólnokrajowym, trzy 
stałe o zasięgu ogólnokrajowym oraz sześć próbnych o zasięgu regionalnym. 
Według danych, 75% ludności Włoch znajduje się w zasięgu cyfrowego radia.

Ponadto do tej pory przeprowadzono testy radia cyfrowego w takich krajach jak: 
Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia.

Warto podkreślić, że Zarządzenie nr 37 Prezesa UKE z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz przewi-
duje wykorzystanie standardu T-DAB przy wdrażaniu systemów radiofonii cyfrowej.
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W odróżnieniu od telewizji cyfrowej, w odniesieniu do radia cyfrowego w Europie 
nie przewiduje się żadnych terminów w jakich powinno nastąpić wyłączenie sygnału 
analogowego i przejście na sygnał cyfrowy.

W trakcie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością w ramach konsul-
tacji społecznych przedstawiciele nadawców radiowych podnosili, iż w chwili obecnej 
niezasadne jest wprowadzenie opłat za radio cyfrowe. Swoje stanowisko motywowali 
tym, iż wprowadzenie opłat nie będzie stanowiło zachęty do rozwijania radia cyfrowe-
go, tym bardziej, że nie ma obowiązku wyłączenia sygnału analogowego. W okresie 
tzw. simulcastu, czyli równoczesnego nadawania sygnału analogowego i cyfrowego 
w okresie przejściowym, nadawcy zmuszeni są do ponoszenia opłat także za nadawa-
nie analogowe. Zdaniem przedstawicieli nadawców państwo powinno wspierać rozwój 
radia cyfrowego.

W odpowiedzi na postulaty nadawców radiowych w obecnej wersji projektu pro-
ponuje się niepobieranie opłat do dnia 1 stycznia 2018 r. w zakresie opłat za prawo 
do dysponowania częstotliwościami w służbie radiodyfuzji naziemnej na cele rozpo-
wszechniania lub rozprowadzania programu radiofonicznego w sposób cyfrowy drogą 
rozsiewczą naziemną.

Prace nad ww. projektem rozporządzenia nadal trwają. W najbliższym czasie zo-
stanie on skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Z poważaniem 
 
Małgorzata Olszewska
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Szanowny Panie Ministrze!
Jak wiadomo, postępuje proces cyfryzacji telewizji odbieranej przez wi-

dzów na terenie naszego kraju. Po kolejnym planowanym na 19 marca wyłą-
czeniu analogowych nadajników – tym razem w Elblągu, Rzeszowie, Szcze-
cinie, Warszawie i Wiśle – dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej będzie mia-
ło 10 milionów Polaków. Obecnie sygnał cyfrowy telewizji naziemnej odbiera 
tylko 4,5 miliona mieszkańców Polski. Po marcowym wyłączeniu następnych 
nadajników analogowych będzie to dotyczyć kolejnych 5,7 miliona Pola-
ków. W dniu 19 marca analogowy sygnał telewizji przestanie być dostępny 
w trzystu czterdziestu sześciu gminach, między innymi w stu dwudziestu 
jeden gminach województwa mazowieckiego. Nieuchronnie zbliża się termin 
wyłączenia sygnału analogowego na terenach Polski południowej.

Ponad pół roku temu wraz z innymi parlamentarzystami pytałem Pana 
Ministra o to, czy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opracowało ja-
kikolwiek program obejmujący tereny górskie i podgórza, które od chwili 
wyłączenia sygnału analogowego zagrożone są przerwami w dostawie cy-
frowego sygnału telewizyjnego. Prosiłem również o podanie ewentualnego 
harmonogramu podejmowanych przez ministerstwo prac, które pomogą za-
pobiec wystąpieniu podanych powyżej utrudnień. Uzyskaliśmy wówczas 
odpowiedź, że Urząd Komunikacji Elektronicznej w oparciu o bazę działa-
jących i planowanych do uruchomienia stacji nadawczych przeprowadził 
analizę potencjalnych problemów z pokryciem całego terytorium Polski sy-
gnałem naziemnej telewizji cyfrowej. Wytypowano w ten sposób obszary, 
które mogą być pozbawione dostępu do telewizji naziemnej po wyłączeniu 
emisji analogowej.

W celu dokładnego zidentyfikowania obszarów, na których nie będzie 
dostępny sygnał cyfrowy telewizji naziemnej, przez Urząd Komunikacji Elek-
tronicznej zostanie przeprowadzona akcja pomiarowa wytypowanych miejsc 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Informacje te pozwolą określić luki 
w pokryciu zasięgiem DVB-T i przesądzić o konieczności uruchomienia stacji 
doświetlających lub o podjęciu innych działań, które zapewnią obywatelom 
dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej.

Chcę zadać następujące pytania. 
Gdzie można zapoznać się z wynikami zapowiadanej przez Pana Mini-

stra akcji pomiarowej przeprowadzonej na terenach zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym i jakie konkluzje po przeprowadzeniu tejże akcji sformułował 
Urząd Komunikacji Elektronicznej? 

Jakie dalsze działania podjęto na terenach wskazanych dzięki akcji po-
miarowej, działania mające na celu uniknięcie przerwy w odbiorze progra-
mów telewizyjnych w chwili wyłączenia sygnału analogowego?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut



29. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2013 r.82

Oddowiedd 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 6 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2013 r. (sygn. BPS/043-29-1192/13), 

przekazujące oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Stanisława Koguta pod-
czas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie procesu cyfryzacji 
telewizji na terenach górskich, uprzejmie informuję, co następuje.

Urząd Komunikacji Elektronicznej na bieżąco, przed każdym etapem wyłączenia 
naziemnej telewizji analogowej prowadzi dokładne pomiary, których celem jest zidenty-
fikowanie ewentualnych problemów z odbiorem sygnału telewizji naziemnej po wyłącze-
niu emisji analogowych. Dzięki analizom możliwe jest wytypowanie miejsc krytycznych, 
w których odbiór może być utrudniony bądź niemożliwy. Pozwala to na wypracowa-
nie działań korygujących, np. konieczności zmiany charakterystyki anteny nadawczej, 
uruchomienie dodatkowych emisji ze stacji retransmitujących sygnał do miejsc, gdzie 
sygnał ze stacji głównych nie dociera, np. ze względu na niekorzystne dla fal radiowych 
ukształtowanie terenu bądź obecność wysokich zabudowań w pobliżu itp.

Podsumowanie ubiegłorocznej akcji pomiarowej sygnału mającej na celu ocenę 
możliwości odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), dokonanej przez 
Urząd Komunikacji Elektronicznej, zostało opublikowane na stronie internetowej 
Urzędu pod adresem: http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead04&news_
cat_id=19&news_id=8262&layout=1&page=text.

Badania UKE na terenie siedmiu województw wykazały, iż ponad 98% zbada-
nych miejscowości bez problemu odbiera sygnał z cyfrowych multipleksów. Jedy-
nie w 24 miejscowościach stwierdzono konieczność podjęcia dodatkowych działań 
nadawcy i spółki EmiTel, mających na celu zapewnienie na ich terenie odbioru sygna-
łu cyfrowego. Szczegółowe informacje odnośnie do pomiarów i ich wyników dostępne 
są pod ww. adresem.

W roku 2013, analogicznie do roku ubiegłego, UKE przeprowadził przed III etapem 
symulację, która pozwoliła określić miejsca problematyczne w zakresie ewentualnych 
utrudnień w dostępnie do naziemnej telewizji cyfrowej po wyłączeniu sygnału ana-
logowego. Zadecydowano, że większość stacji przemiennikowych współpracujących 
z wyłączanymi analogowymi stacjami głównymi będzie zastąpiona cyfrowymi stacjami 
doświetlającymi.

Wyniki symulacji oraz pomiarów potwierdziły, że na obszarze objętym III etapem 
cyfryzacji odbiór naziemny cyfrowych programów Telewizji Publicznej będzie dostęp-
ny dla ponad 95% mieszkańców, co stanowi spełnienie obowiązku ustawy z dnia 
30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903, 
z późn. zm.).

Badania wykazały, że utrudnienia w odbiorze sygnału cyfrowego mogą dotyczyć 
tylko niektórych miejscowości na terenach górskich oraz miejsc, w których do tej pory 
odbiór sygnału analogowego był niemożliwy lub bardzo utrudniony.

W dniu I etapu wyłączenia, tj. 7 listopada zmianie uległ kanał nadawania MUX-3 
naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z kanału 21 na 32 oraz zwiększona została jego 
moc ERP do 4 kW na nadajniku Gorzów Wielkopolski, a także uruchomiony został 
przemiennik SLR Bolewice. Operacja ta pozwoliła poprawić zasięg nadawanych cy-
frowo programów, przez co wykazane w akcji pomiarowej UKE problemy z odbiorem 
w Goszczanowie i Lipkach Wielkich zostały wyeliminowane.
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Aby uniknąć sytuacji, w której część widzów utraciłoby możliwość odbioru sygnału 
analogowego po wyłączeniach emisji analogowych przewidzianych w II etapie wyłącze-
nia emisji analogowych, Telewizja Polska SA uruchomiła cyfrowe stacje doświetlające, 
których działanie polega na retransmitowaniu sygnału z dużych stacji nadawczych na 
obszary o niekorzystnie wpływającym na odbiór ukształtowaniu terenu.

Lokalizacja i parametry techniczne dodatkowych stacji nadawczych zostały dobra-
ne w ten sposób, aby poprawić odbiór cyfrowy programów TVP w miejscowościach, 
w których Urząd Komunikacji Elektronicznej w rezultacie przeprowadzonych pomia-
rów stwierdził niskie natężenie pola sygnałów naziemnych multipleksów cyfrowych.

28 listopada, tj. w dniu wyłączenia nadawania analogowego telewizji naziem-
nej, dzięki zmianie częstotliwości oraz wyższemu zamontowaniu anteny nadawczej 
w Chwaszczynie mieszkańcom województwa pomorskiego zapewniono lepsze warunki 
odbioru sygnału cyfrowego. Dodatkowo 28 listopada uruchomiony został nadajnik 
w Szymbarku oraz gapfiller w Wejherowie. Efektem tych działań było zapewnienie 
lepszych warunków odbioru dla mieszkańców miejscowości: Żarnowiec, Sulęczyno, 
Lipusz, Płocice, Studzienice, Stężyca, Szymbark, Zamostne, Wejherowo. Ponadto uru-
chomione zostały także gapfillery: Gdynia/Oksywie, Choczewo.

Mieszkańcy miejscowości położonych w województwie warmińsko-mazurskim, 
w których badania UKE wykazały potencjalne problemy z odbiorem sygnału cyfro-
wego mogli odbierać sygnał analogowy z nadajników w Olsztynie (odbiór możliwy do 
17 czerwca 2013 r. dla miejscowości: Piławki, Bagieńsko, Faltyjanki) oraz Elblągu (od-
biór możliwy był do 19.03.2013 r. dla miejscowości: Nowe Sadłuki, Krzywiec, Narusa). 
Nie stracili oni możliwości odbioru sygnału telewizyjnego. Wskazane było natomiast 
skierowanie anten odbiorczych w stronę Olsztyna lub Elbląga.

Podobna sytuacja dotyczyła mieszkańców miejscowości Sławica w województwie 
wielkopolskim, którzy do czasu uruchomienia nadajnika sygnału cyfrowego Gnie-
zno/Chojna, tj. do 20.05.2013 r. mogą odbierać sygnał telewizji analogowej z nadaj-
nika w Pile. W tym przypadku niezbędne było skierowanie anten w kierunku Piły. 
W celu poprawy odbioru sygnału cyfrowego uruchomiono gapfiller Wągrowiec.

W celu zapewnienia możliwości odbioru sygnału cyfrowego telewizji naziemnej 
w Komornikach (gmina Polkowice) w województwie dolnośląskim uruchomiono emisje 
doświetlającą ze stacji Głogów.

Celem zapewnienia jak najszerszego zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej w połu-
dniowej części Polski (województwa podkarpackie i śląskie) objętej III etapem cyfry-
zacji przyśpieszono uruchomienie stacji doświetlających. Dzięki nim sygnał MUX-3, 
zawierający programy Telewizji Publicznej, dotarł do mieszkańców rejonów górzystych 
objętych III etapem wyłączenia sygnału analogowego położonych na terenie woje-
wództw: śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Uruchomiono łącznie 46 stacji 
gapfillerów, których wykaz przekazuję w załączeniu.

Powyższe działania zdecydowanie poprawiły możliwość odbioru naziemnej telewi-
zji cyfrowej we wskazanych przez pomiary UKE miejscach zagrożonych wykluczeniem. 
Ponadto pragnę Pana Senatora poinformować, iż w celu zapewnienia możliwości sfi-
nansowania działań mających na celu poprawę zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej, 
na wniosek Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w budżecie państwa na 2013 rok 
utworzona została rezerwa celowa w wysokości 31 mln 451 tys. zł na odtworzenie sy-
gnału analogowego w nadawaniu sygnału cyfrowego telewizji naziemnej.

Z poważaniem 
 
Małgorzata Olszewska
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Załącznik

Wykaz uruchomionych gapflllerów w ramach III etapu wyłączeń

Nazwa obiektu Województwo
RACIBÓRZ / ul. Cmentarna śląskie

KONIAKÓW / g. Ochodzita śląskie

RAJCZA / g. Hutyrów śląskie

SZCZYRK / DW Centrum śląskie

WĘGIERSKA GÓRKA / g. Przybędza śląskie

CIESZYN / ul. Mickiewicza śląskie

ISTEBNA /g. Złoty Gron śląskie

SZCZYRK/Biła śląskie

UJSOŁY / g. Kubiesówka śląskie

ŻYWIEC/g. Grójec śląskie

SZCZYRK / ul. Salmopolska śląskie

WISŁA / g. Kozińce śląskie

MIĘDZYBRODZIE / g. Żar śląskie

JELEŚNIA / Góra Krzyżowa śląskie

KOSZARAWA / wzg. Mendralowe śląskie

BRENNA / Wzgórze Jatny śląskie

USTROŃ / g. Czantoria śląskie

SOLINA/g. Plasza podkarpackie

WOŁKOWYJA / g. Czaków podkarpackie

ZATWARNICA / g. Wierszek podkarpackie

DUKLA/Teodorówka podkarpackie

STRZYŻÓW / Działy podkarpackie

POLANA / g. Szeroka Łąka podkarpackie

TARNAWA / g. Makówka podkarpackie

SANOK / g. Parkowa podkarpackie

CZARNA podkarpackie

DYNÓW / g. Winnica podkarpackie

LUTOWISKA podkarpackie

OLSZANICA/g. Kiczera podkarpackie

HOCZEW/g. Czekaj podkarpackie

RYMANÓW / wzn. Zamczyska podkarpackie

BIRCZA / g. Kamienna podkarpackie

RZEPEDŹ / g. Sokoliska podkarpackie

IWONICZ ZDRÓJ / sankt Excelsior podkarpackie

POSADA JAŚLISKA podkarpackie

ZAHOCZEWIE /Szerokie podkarpackie

TRÓJCA / g. Jaworów podkarpackie

BALIGRÓD / g. Kiczera podkarpackie

KRZEMIENNA / g. Mały Dział podkarpackie

TYLAWA / Góra Dział podkarpackie

STUPOSIANY / g. Czereszna podkarpackie

KALNICA/g. Wideta podkarpackie

CISNA / g. Potoczyszcze podkarpackie

KOMAŃCZA / g. Krymieniec podkarpackie

MAJDAN podkarpackie

STRYSZAWA / g. Wojewódka małopolskie
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Przed kilkoma tygodniami Polska Agencja Prasowa podała, że rolnicy 

mogą wyprodukować w tym sezonie o 1,5% więcej mleka niż przyznany 
Polsce limit. Taki wskaźnik oszacowała Agencja Rynku Rolnego. W sumie 
w sezonie kwotowym 2012/2013 (od kwietnia do marca) mleczarnie skupiły 
około 7,46 mld kg mleka, czyli o 4,5% więcej niż w tym samym okresie po-
przedniego roku kwotowego. Najbardziej wzrosły dostawy mleka w okresie 
od kwietnia do czerwca ubiegłego roku, były one o prawie 10% wyższe niż 
rok wcześniej.

Agencja Rynku Rolnego prognozuje, że jeżeli dotychczasowa dynamika 
skupu mleka się utrzyma, to do końca obecnego roku kwotowego dostawy 
krajowe mogą być przekroczone o około 1,5%. Limit produkcji mleka w Polsce 
na obecny rok kwotowy wynosi 9,96 mld kg. Jeżeli produkcja mleka prze-
kroczy wyznaczony przez Komisję Europejską limit, to KE może nałożyć na 
producentów mleka kary finansowe. Wysokość kar wynosi 27,83 euro za 
100 kg mleka wyprodukowanych ponad limit, czyli około 1,2 zł za kilogram. 
Taka sytuacja zdarzyła się tylko raz po wejściu Polski do Unii Europejskiej 
– limit produkcji mleka został przekroczony w roku kwotowym 2005/2006. 
Nadprodukcja mleka wyniosła wtedy 296 tysięcy t, czyli 3,4% limitu, a rolni-
cy zapłacili ponad 64 mln euro kary.

Chcę zapytać, jakie według Pana Ministra jest realne zagrożenie związa-
ne z nadprodukcją mleka i konsekwencjami w postaci konieczności uiszcze-
nia kary finansowej w obecnym roku kwotowym.

Chcę zapytać także, jak Pan Minister zapatruje się na postulat Krajowe-
go Związku Spółdzielni Mleczarskich, aby minister rolnictwa i rozwoju wsi 
przekonał Brukselę, by nie rozliczała kwot oddzielnie dla poszczególnych 
krajów, ale by zrobiła to łącznie dla całej Unii Europejskiej. Przedstawiciele 
KZSM uważają, że wspólna kwota nie zostanie z pewnością przekroczona 
w roku 2012/2013, dzięki czemu nie tylko Polska uniknie kar.

Przy okazji chcę również zapytać Pana Ministra, dlaczego w roku 2012, 
w skali kraju, cena skupu mleka była najniższa w Małopolsce, chociaż naj-
więcej mleka skupiono w województwach: mazowieckim, wielkopolskim 
i podlaskim.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut

Oddowiedd�

Warszawa, 10 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta podczas 

29. posiedzenia Senatu RP, przekazane przy piśmie nr BPS/043-29-1193/13 z dnia 
25 marca br. w sprawie możliwości przekroczenia limitu produkcji mleka, uprzejmie 
informuję Pana Marszałka, co następuje.
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Zgodnie z aktualnie dostępnymi danymi Agencji Rynku Rolnego dotyczący-
mi ilości mleka dostarczonego przez dostawców hurtowych do podmiotów skupu-
jących w ciągu 11 miesięcy roku kwotowego 2012/2013 skup mleka wyniósł ok. 
8,99 mld kg, co oznacza, że jest o ok. 3,3% wyższy niż w analogicznym okresie 
poprzedniego roku kwotowego. Szacunkowy stopień wykorzystania krajowej kwo-
ty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych, która dla roku kwotowego 
2012/2013 została ustalona w wysokości 9 808 184 895 kg, w okresie IV 2012 – 
II 2013 wynosi 91,7%. Jeżeli dotychczasowa dynamika skupu mleka utrzyma się 
do końca tego roku kwotowego ryzyko przekroczenia krajowej kwoty dostaw w roku 
kwotowym 2012/2013 jest minimalne.

W przypadku przekroczenia krajowej kwoty dostaw, dostawcy, którzy przekracza-
ją indywidualne kwoty mleczne będą zobowiązani do uiszczenia opłaty karnej. Zgod-
nie bowiem z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 
z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych 
oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządze-
nie o jednolitej wspólnej organizacji rynku” (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1) 
w przypadku gdy w danym roku kwotowym mleko lub przetwory mleczne zostaną 
wprowadzone do obrotu w ilości przewyższającej krajową kwotą mleczną określo-
ną dla każdego państwa członkowskiego, ilość mleka ponad kwotę krajową podlega 
opłacie karnej. Jedynie w przypadku gdy kwota krajowa nie zostanie przekroczona 
dostawcy, którzy przekroczyli kwoty indywidualne nie ponoszą konsekwencji finan-
sowych w postaci opłaty.

Opłata, jaką państwo członkowskie ma obowiązek uiścić w przypadku przekro-
czenia kwoty krajowej, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia 1234/2007, zosta-
je w całości rozdzielona pomiędzy producentów, którzy przyczynili się do tego prze-
kroczenia. Wysokość opłaty na poziomie kraju wynosi 27,83 euro za 100 kg mleka 
wprowadzonego do obrotu ponad krajową kwotę mleczną. Ostateczna jednostkowa 
wysokość opłaty, jaką będzie zobowiązany uiścić dostawca za każdy kilogram prze-
kroczenia jego kwoty indywidualnej będzie ustalona po zakończeniu roku kwotowego 
2012/2013, tj. rozliczeniu wykorzystania kwot przez wszystkich dostawców w kraju, 
z uwzględnieniem krajowego współczynnika realokacji – czyli zbilansowaniu sumy 
kwot niewykorzystanych i kwot pozostających w krajowej rezerwie z sumą kwot prze-
kroczonych.

Odnosząc się do pytania dotyczącego postulatu Krajowego Związku Spółdzielni 
Mleczarskich w sprawie podjęcia działań na forum organów UE ukierunkowanych na 
zmianę systemu kwotownia produkcji mleka umożliwiającą rozliczanie wykorzystania 
kwot krajowych łącznie dla całej Unii Europejskiej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przekazuje poniżej wyjaśnienia w tej sprawie.

Od wprowadzenia w UE systemu kwotowania produkcji mleka w 1984 r. podsta-
wową zasadą tego mechanizmu jest rozliczanie wykorzystania krajowej kwoty mlecz-
nej na poziomie danego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 78 ust. 2 rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego 
wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych 
produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) [Dz. Urz. 
UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.], za opłatę z tytułu nadwyżek wynikają-
cą z przekroczenia kwoty krajowej, co stwierdzono na szczeblu krajowym, oddzielnie 
dla dostaw i dla sprzedaży bezpośredniej, państwa członkowskie odpowiadają przed 
Wspólnotą, i w okresie między dniem 16 października a dniem 30 listopada po upływie 
danego dwunastomiesięcznego okresu wpłacają ją, w 99% należnej sumy, do Europej-
skiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Jednocześnie, na podstawie art. 35 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, z późn. zm.), wykorzystanie krajowej kwoty dostaw 
w danym roku kwotowym jest dokonywane po zbilansowaniu, na szczeblu krajowym, 
sumy niewykorzystanych kwot mlecznych oraz sumy przekroczeń. Podkreślić nale-
ży, że przepisy wspólnotowe umożliwiają państwu członkowskiemu podjęcie decyzji 
o kalkulowaniu wysokości przekroczenia indywidualnych kwot mlecznych bez doko-
nywania ww. bilansowania na szczeblu krajowym. Zgodnie z art. 80 ust. 3 rozporzą-
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dzenia nr 1234/2007, wkład każdego producenta w opłatę z tytułu nadwyżek zostaje 
ustalony w drodze decyzji danego państwa członkowskiego – po tym jak wszelkie nie-
wykorzystane części kwoty krajowej przydzielonej na dostawy zostaną lub nie zostaną 
ponownie przydzielone – proporcjonalnie do kwot indywidualnych każdego producen-
ta lub zgodnie z obiektywnymi kryteriami uzgodnionymi przez państwa członkowskie: 
na szczeblu krajowym na podstawie sumy, o którą została przekroczona kwota pro-
ducenta lub najpierw na poziomie podmiotu skupującego, a później w odpowiednich 
przypadkach na szczeblu krajowym. Biorąc powyższe pod uwagę zastosowane w Pol-
sce rozwiązanie sprzyja optymalizacji wykorzystania kwot w skali kraju.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zmiana ww. rozporządzenia 
Rady nr 1234/2007, w następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, który umoco-
wał Parlament Europejski do przyjmowania aktów ustawodawczych wspólnie z Radą 
Unii Europejskiej w ramach tzw. zwykłej procedury prawodawczej, jest procesem 
długotrwałym, a przewidywany czas niezbędny do uchwalenia zmian to okres około 
dwóch lat.

Poza tym należy mieć na uwadze, że Komisja Europejska w sprawozdaniu dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 grudnia 2012 r. pt. Rozwój sytuacji na 
rynku i wynikające z niej warunki sprawnego wycofywania systemu kwot mlecznych 
– drugie sprawozdanie dotyczące „miękkiego lądowania” [KOM(2012)741], pomimo 
przekroczenia w roku kwotowym 2011/2012 kwot krajowych przez 6 państw człon-
kowskich, nie dostrzega potrzeby wprowadzenia jakichkolwiek dodatkowych środków 
„miękkiego lądowania”. W sprawozdaniu tym Komisja stwierdza, że: „Zarówno zmiany 
produkcji mleka w kontekście kwot mlecznych, jak również spadkowy trend cen kwot 
pokazują, że „miękkie lądowanie” przebiega zgodnie z planem. W zdecydowanej więk-
szości państw członkowskich kwoty nie mają już istotnego wpływu na ograniczanie 
produkcji, a cena kwoty osiągnęła już wartość zerową lub zbliża się do tego poziomu”. 
W kontekście tej analizy Komisja uważa, że nie ma konieczności wprowadzania zmian 
w istniejącym systemie, który od 2008 r. oferuje producentom mleka pewność dzia-
łania i udowadnia swoją efektywność w zapewnianiu sprawnego wycofywania kwot 
i przechodzenia do środowiska bezkwotowego”.

Powyższe wyjaśnienia zostały przekazane do Krajowego Związku Spółdzielni Mle-
czarskich.

Odnosząc się do zróżnicowania cen skupu mleka w skali kraju należy mieć na 
uwadze, że wysokość cen zależy od wielu czynników, w tym miedzy innymi od struk-
tury bazy surowcowej wpływającej na koszty skupu i przetwórstwa mleka, kondycji 
finansowej poszczególnych podmiotów skupujących, atrakcyjności ich oferty handlo-
wej i skali sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym. Wysokość ceny skupu mle-
ka w poszczególnych zakładach mleczarskich nawet w obrębie jednego regionu jest 
zatem zróżnicowana. Na terenie województwa mazowieckiego czy podlaskiego dzia-
łalność prowadzą zakłady mleczarskie, które są liderami w wielkości skupu i prze-
twórstwa mleka w kraju, co również wpływa na dużą konkurencję w pozyskiwaniu 
surowca mlecznego i w konsekwencji na oferowane ceny.

Jednocześnie należy podkreślić, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada 
uprawnień ustawowych do ustalania wysokości cen skupu mleka oferowanych pro-
ducentom mleka w podmiotach skupujących. Zakres interwencji rynkowej oraz inne 
formy wsparcia produkcji lub przetwórstwa mleka, jakie mogą być stosowane w celu 
poprawy i stabilizacji sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych, określają za-
sady Wspólnej Polityki Rolnej oraz przepisy Unii Europejskiej, które nie przewidują 
możliwości wpływania bezpośrednio na wysokość cen mleka obowiązujących w po-
szczególnych zakładach mleczarskich.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Keppra – Levetiracetamum to lek, który stosuje się w monoterapii u pa-
cjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką, w leczeniu na-
padów o początku ogniskowym z wtórnym uogólnieniem lub bez uogólnie-
nia. Preparat Keppra można również stosować w leczeniu uzupełniającym 
u pacjentów, którzy otrzymują już inne leki przeciwpadaczkowe, w leczeniu 
napadów o początku ogniskowym od czwartego roku życia, drgawek u pa-
cjentów w wieku od dwunastego roku życia z młodzieńczą padaczką. Jest 
to lekarstwo stosowne w schorzeniach przewlekłych. Jego stosowanie wpły-
wa decydująco na jakość życia chorych. Lekarze nie ordynują zamienników, 
twierdząc, że nie działają tak samo skutecznie jak Keppra.

Cena Keppry ostatnio zmieniała się następująco:
— według obwieszczenia Ministra Zdrowia z 27 lutego 2012 r. w spra-

wie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych cena ryczałtowa 
100 tabletek – 29,74 zł,

— według obwieszczenia Ministra Zdrowia z 25 kwietnia 2012 r. w spra-
wie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych cena ryczałtowa 
100 tabletek – 58,41 zł,

— według obwieszczenia Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2012 r. w spra-
wie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych cena ryczałtowa 
100 tabletek – 33,74 zł,

— według obwieszczenia Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2012 r. w spra-
wie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych cena ryczałtowa 
100 tabletek – 14,38 zł,

— według obwieszczenia Ministra Zdrowia z 26 października 2012 r. 
w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych cena ryczałto-
wa 100 tabletek – 45,28 zł,

— według obwieszczenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2012 r. w spra-
wie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych cena ryczałtowa 
100 tabletek – 102,82 zł,

— według obwieszczenia Ministra Zdrowia z 22 lutego 2013 r. w spra-
wie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych cena ryczałtowa 
100 tabletek – 183,07 zł.

Panie Ministrze, czym jest uzasadniony ten lawinowy wzrost ceny leku? 
Czy podziela Pan moje zdanie, że przykład Keppry jest sprzeczny z dekla-
rowanym przez resort zdrowia celem zmian finansowania, jakim miało być 
stabilizowanie kosztów przewlekłych terapii? Jak Pan Minister zamierza od-
wrócić skutki zaprezentowanej wyżej serii podwyżek?

Stanisław Kogut
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Oddowiedd

Warszawa, 2013.04.17

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Stanisława Koguta, Senatora Rzeczypospoli-

tej Polskiej w sprawie podwyżki cen produktów o nazwie handlowej Keppra, uprzejmie 
informuję co następuje.

Na wstępie pragnę podkreślić, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refunda-
cją objętych jest 60 drzeciwdadaczkowych droduktów leczniczych zawierających 
substancję czynną – levetiracetamum, w stałej dostaci farmaceutycznej, z czego 
8 produktów to leki o nazwie handlowej Keppra, które są najdroższe spośród wszyst-
kich leków z grupy limitowej „166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doust-
nego – lewetiracetam – stałe postacie farmaceutyczne”. Ich bardzo wysoka urzędowa 
cena zbytu, przekłada się na ich wysoką cenę detaliczną, znacznie przekraczającą li-
mit finansowania ustalony dla leków z przedmiotowej grupy w oparciu o mechanizmy 
określone w ustawie o refundacji. W przypadku leków, dla których ustalony jest po-
ziom odpłatności „ryczałt”, pacjent wnosi zapłatę w wysokości 3,20 zł w sytuacji, gdy 
cena tego leku nie przekracza limitu finansowania, a opakowanie zawiera nie więcej 
niż 30 dobowych dawek leku, tzw. DDD. Zgodnie z aktualnym wykazem refundacyj-
nym spośród leków z przedmiotowej grupy limitowej dostędne są drodukty zawiera-
jące levetiracetamum w każdej dawce (1000 mg, 750 mg, 500 mg i 250 mg) za 
niewielką dodłatą dacjenta w wysokości od 3,56 zł – 6,27 zł.

Wzrost zapłaty pacjenta za produkty Keppra był konsekwencją wielu istotnych 
zdarzeń i zmian na wykazach leków refundowanych, które miały miejsce od chwili 
wejścia w życie Obwieszczenia z dnia 27 lutego 2012 r. do dnia dzisiejszego. Podkreś-
lany jest wyłącznie wzrost ceny za produkty Keppra, z zupełnym pominięciem bardzo 
istotnych faktów – poprzez sukcesywne wprowadzanie na wykazy kolejnych, tańszych, 
równie skutecznych i bezpiecznych odpowiedników produktów Keppra oraz poprzez 
sukcesywne rozszerzanie (dla kolejnych produktów zawierających levetiracetamum) 
wskazań objętych refundacją z „dadaczka lekoodorna” na „dadaczka lekoodorna 
i dadaczka” niewątdliwie zwiększyła się dostędność leków nowej generacji dla 
szerszej grudy dacjentów, drzy jednoczesnym zadewnieniu dostędu do tych le-
ków za niewielką zadłatą, w zakresie kilku złotych.

Działania te były i są podejmowane z myślą o pacjentach, którzy powinni mieć 
i mają zapewniony dostęp do nowoczesnej farmakoterapii przeciwpadaczkowej, przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów współpłacenia pacjentów.

Na kilku przykładach zawartych w poniższych zestawieniach pragnę wskazać 
koszty ponoszone przez płatnika publicznego oraz przez pacjenta w zależności od zróż-
nicowanych cen produktów zawierających taką samą liczbę dobowych dawek sub-
stancji czynnej.

Komentarz
Nazwa 
leku

Dawka Odakowanie
Liczba 
DDD

koszt 
DDD 
zbytu

Cena 
zbytu

Limit
Cena de- 
taliczna

Refun- 
dacja

Zadłata 
dacjenta

Najtańszy 
produkt

Vetira 250 mg 50 tabletek 8,33 3,05 25,38 30,37 33,44 27,17 6,27

Najdroższy 
produkt

Keppra 250 mg 100 tabl. 16,67 6,48 108 60,75 124,36 57,55 66,81
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Komentarz
Nazwa 
leku

Dawka Odakowanie
Liczba 
DDD

koszt 
DDD 
zbytu

Cena 
zbytu

Limit
Cena de- 
taliczna

Refun- 
dacja

Zadłata 
dacjenta

Najtańszy 
produkt

Vetira 500 mg 50 tabletek 16,67 3,05 50,76 60,75 63,69 57,55 6,14

Najdroższy 
produkt

Keppra 500 mg 50 tabl. 16,67 6,48 108 60,75 124,36 57,55 66,81

Komentarz
Nazwa 
leku

Dawka Odakowanie
Liczba 
DDD

koszt 
DDD 
zbytu

Cena 
zbytu

Limit
Cena de- 
taliczna

Refun- 
dacja

Zadłata 
dacjenta

Najtańszy 
produkt

Vetira 750 mg 50 tabletek 25 3,05 76,14 91,12 93,24 87,92 5,32

Najdroższy 
produkt

Keppra 750 mg 50 tabl. 25 6,48 162 91,12 184,26 87,92 96,34

Z powyższego jasno wynika, że płatnik publiczny ponosi jednakowe koszty z ty-
tułu refundacji opakowania zawierającego jednakową liczbę dobowych dawek leku. 
Znaczne różnice w wysokości zapłaty pacjenta wynikają z bardzo dużej różnicy między 
cenami tych leków, a tym samym różnicowania cen leków przez firmy farmaceutycz-
ne. Im bardziej cena danego leku przekracza ustalony limit finansowania, tym wyższa 
dopłata pacjenta.

Mechanizmy ustalania limitów finansowania w poszczególnych grupach leków 
oraz ustawowe kryteria dotyczące konkurencyjności cenowej odpowiedników, które 
maja zostać objęte refundacją, skutkują tym, że ceny leków wprowadzanych na wy-
kazy refundacyjne muszą być konkurencyjne cenowo w stosunku do leków – odpo-
wiedników już objętych finansowaniem. Powoduje to niekiedy obniżenie wysokości 
limitu finansowania dla leków z danej grupy, co w konsekwencji może doprowadzić do 
podwyższenia zapłaty pacjenta za niektóre z nich. Mimo tego, wzrost dopłaty pacjen-
ta do niektórych produktów z danej grupy, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu 
do tańszych odpowiedników, nie może być podstawą odmowy rozszerzenia wykazu 
leków refundowanych o kolejne, równie skuteczne odpowiedniki. Pragnę dodatkowo 
zapewnić, że systematyczne zwiększanie dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych 
technologii lekowych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami 
medycznymi jest priorytetem Ministra Zdrowia. Sztywne stanowisko niektórych pro-
ducentów leków w zakresie utrzymywania cen na bardzo wysokim poziomie nie może 
ograniczać czy wręcz uniemożliwiać działań Ministra w zakresie refundacji nowych, 
tańszych, równie skutecznych i bezpiecznych produktów, co pozwala zachować sta-
bilność budżetu płatnika publicznego, a także, co szczególnie istotne – obniżyć kosz-
ty ponoszone przez pacjenta na stosowane w terapiach leki oraz rozszerzyć katalog 
leków refundowanych o nowe, nigdy dotąd nie finansowane ze środków publicznych 
technologie.

Obniżenie wysokości dopłat pacjenta do produktów Keppra będzie możliwe w przy-
padku obniżenia ich urzędowej ceny zbytu. Może to nastąpić wyłącznie po złożeniu 
przez podmiot uprawniony do Ministra Zdrowia właściwego wniosku – o obniżenie 
urzędowej ceny zbytu leku, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji.

Pragnę zapewnić, że wszystkie działania w zakresie polityki lekowej mają na celu 
uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych, zwiększanie pacjentom dostępu do 
innowacyjnych leków, przy jednoczesnym obniżaniu wysokości dopłat świadczenio-
biorców do niezbędnych leków stosowanych w terapiach.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Marka Konodki 
oraz senatora Piotra Gruszczyńskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Działając w oparciu o wnioski i petycje mieszkańców naszego regionu, 

zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o wsparcie działań mających na 
celu utrzymanie linii kolejowej na trasie Szczytno – Pisz – Ełk (województwo 
warmińsko-mazurskie), to jest linii nr 219 w zakresie zarówno transportu 
osobowego, jak i towarowego.

Jak podnoszą mieszkańcy regionu, połączenie to ma strategiczne zna-
czenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. Linia ta łączy między innymi takie ośrodki 
miejskie jak Olsztyn, Szczytno, Pisz, Ełk. W wielu przypadkach, małych 
miejscowości czy wsi, kolej była jedynym środkiem lokomocji, dzięki które-
mu ich mieszkańcy mogli przemieszczać się do większych ośrodków miej-
skich. Efektem likwidacji tej linii jest wykluczenie komunikacyjne. Problem 
jest tym bardziej istotny, że dotyczy rejonu o największym w Polsce zapóź-
nieniu infrastrukturalnym, rejonu, gdzie nie tylko powstaje mniej inwesty-
cji infrastrukturalnych, ale również dodatkowo likwiduje się już istniejące. 
Powszechnie wiadomo jest, że sytuacja ta powoduje zapaść i degradacje 
gospodarczą oraz społeczną. Ponadto taki stan rzeczy w sposób diametralny 
uniemożliwia mieszkańcom regionu realizację podstawowych potrzeb, takich 
jak dostęp do ośrodków kształcenia, służby zdrowia i innych. Nie bez zna-
czenia jest również fakt, iż lokalne samorządy w porozumieniu z PKP PLK 
poniosły nakłady na modernizację tej linii w kwocie około 10 mln zł, co było 
znacznym wysiłkiem finansowym. Dzisiejsze zapowiedzi o likwidacji linii są 
w tym świetle niezrozumiałe.

Wierzę, że Pan Minister w sposób rzetelny i merytoryczny rozważy 
przedstawioną problematykę pod kątem nie li tylko gospodarczym, ale i spo-
łecznym.

Z poważaniem 
Marek Konopka 
Piotr Gruszczyński

Oddowiedd�

Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorów Marka Konopki i Piotra Gruszczyńskiego 

złożone podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie utrzy-
mania funkcjonowania linii kolejowej nr 219, przestawiam poniższe informacje.

Jednym z najistotniejszych problemów polskich przewoźników kolejowych są wy-
sokie koszty funkcjonowania, spośród których za najistotniejszy uważa się koszt do-
stępu do infrastruktury. W związku z powyższym, w celu poprawy sytuacji na kolei, 
podejmowane są działania ukierunkowane na obniżenie opłat za korzystanie z torów, 
tak aby przewoźnicy kolejowi mogli konkurować z przewoźnikami drogowymi.
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Wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej uzależniona jest przede 
wszystkim od dwóch czynników: kosztów ponoszonych przez zarządcę infrastruktury 
oraz wysokości środków przeznaczonych na finansowanie infrastruktury. Wobec sys-
tematycznie zwiększanych nakładów na kolej z budżetu państwa, w celu obniżenia 
kosztów działalności zarządcy, konieczne jest przeprowadzenie procesu restruktury-
zacji PKP PLK SA, który niefortunnie został opisany przez niektóre media jako „likwi-
dacja linii kolejowych”, co nie oddaje istoty podejmowanych działań i może wprowa-
dzać w błąd opinię publiczną.

Restrukturyzacja ma się wiązać przede wszystkim z optymalizacją kosztów za-
rządcy infrastruktury. Rezygnacja z obsługi stosunkowo ograniczonej części linii jest 
jednym z elementów tego procesu. W opracowanej analizie, uwzględniającej wyniki 
obejmujące okres 7 lat, wzięto pod uwagę następujące czynniki:

– zainteresowanie przewoźników,
– zainteresowanie władz samorządowych,
– ważność dla zachowania spójności sieci,
– stan techniczny i parametry eksploatacyjne,
– przychody danego odcinka,
– koszty danego odcinka,
– wynik finansowy,
– utracone przychody na całych trasach,
– ruch pasażerski i towarowy,
– liczbę mieszkańców na terenie wokół danego odcinka,
– PKB na mieszkańca,
– bezrobocie,
– liczbę samochodów,
– gęstość dróg,
– siatkę połączeń alternatywnych (w tym: czasy przejazdu),
– ceny połączeń alternatywnych,
– liczbę dużych zakładów pracy i firm produkcyjnych.
Podkreślam, że analiza, która obejmowała ponad 7 tys. km linii kolejowych, była 

jedynie materiałem na podstawie którego zapadły decyzje co do sposobu obniżenia 
kosztów PKP PLK SA. Niemniej, o ile wysunięte w analizie tezy okazały się nieuza-
sadnione w kontekście istniejących potrzeb społecznych bądź gospodarczych, co 
do zasady ograniczeń nie wprowadzono. Wdrożenie ograniczeń było planowane od 
15 grudnia 2013 r., tj. od dnia wprowadzenia nowego rozkładu jazdy pociągów, w od-
niesieniu do 910 km linii kolejowych. Na liniach tych obecnie sporadycznie realizo-
wane są przewozy towarowe o niewielkiej masie bądź przejazdy okazjonalne. Ponadto 
PKP PLK SA podjęła decyzję o warunkowym udostępnianiu 1090 km linii, na których 
również miały zostać wprowadzone ograniczenia, o ile zamówienia złożone przez prze-
woźników kolejowych nie zapewniłyby odpowiedniego pokrycia kosztów funkcjono-
wania tych linii.

Jednocześnie Spółka prowadziła konsultacje z samorządami województw dotyczą-
ce perspektyw konkretnych linii. Wzięto także pod uwagę stanowisko podmiotów go-
spodarczych działających w obszarze ciążenia linii. Po zakończeniu przedmiotowych 
konsultacji Zarząd Spółki w dniu 11 kwietnia 2013 r. zweryfikował plany dotyczące 
poszczególnych linii. Zgodnie z nową decyzją linia kolejowa nr 219 na odcinku Szczyt-
no – Ełk nie zostanie wyłączona z eksploatacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Andrzej Massel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Dotarły do mnie informacje dotyczące braku precyzyjnych zapisów do-

tyczących działalności specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowe-
go funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Konkretnie chodzi o grupę nurków „Sokołów”. Zgodnie ze zmianami wprowa-
dzonymi przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w wojewódz-
twie mazowieckim w miejsce działających trzech grup – wschód, zachód, 
centrum – ma powstać pięć: Warszawa, Radom, Płock, Maków i Sokołów. 
Grupy mają działać na trzech poziomach. Poziom A dotyczy działań typowo 
ratowniczych do 120 min. Działający w tej grupie nurkowie mogą prowadzić 
wówczas tylko tego typu działania. Poziom B to działania humanitarne, czyli 
typowo poszukiwawcze, a poziom C rozbudowany jest o dodatkowe urzą-
dzenia do poszukiwań, w których bierze udział większa liczba nurków.

Zgodnie ze zmianami całość kosztów doposażenia grupy, koszty szko-
leń oraz obowiązkowych przeglądów i badań sprzętu będą musiały ponieść 
komendy powiatowe. Do tej pory grupy specjalistyczne powoływał komen-
dant wojewódzki – obecne zmiany zobowiązują do tego komendanta powia-
towego. Pomimo że grupa będzie działać na terenie całego kraju, finansować 
ją będzie musiała komenda powiatowa, nie otrzymując na ten cel środków 
z zewnątrz. Są to kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Może się 
zdarzyć, że komenda nie będzie dysponowała takimi środkami i komendant 
może takiej grupy nie powołać.

Pragnę zaznaczyć, że sokołowska grupa nurków jest jedną z najlepszych 
w Polsce, dobrze wyposażoną, a jej członkowie brali udział w wielu akcjach 
na terenie kraju. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, 
jak ministerstwo widzi możliwość dalszego funkcjonowania grup specja-
listycznych bez wsparcia finansowego. Bardzo proszę o rozwiązanie tego 
problemu.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska

Oddowiedd�

Warszawa, 17 kwietnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 25 marca 2013 roku (sygn. BPS/043-29-1196/13), 

przesyłającego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Waldemara 
Kraskę podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 2013 roku w sprawie 
funkcjonowania specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego działających 
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, uprzejmie przedstawiam na-
stępujące informacje.

Opracowanie „Zasad organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym” stanowiło jeden z elementów usystematyzowania i uregulowa-
nia zagadnień związanych z organizacją różnych dziedzin ratownictwa w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
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Wprowadzone zmiany organizacyjne służą optymalnemu wykorzystaniu poten-
cjału ratowniczego podmiotów KRSG, nie wprowadzają natomiast zmian w zasadach 
finansowania specjalistycznych grup ratowniczych. Wskazane w wystąpieniu grupy 
ratownictwa wodno-nurkowego nadal funkcjonują w oparciu o wojewódzkie plany 
rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego. W kosztach związanych z ich 
utrzymaniem współuczestniczą zarówno komendanci wojewódzcy PSP, jak i Komen-
dant Główny PSP. Obszary chronione przez powyższe grupy obejmują teren kilku 
powiatów.

Odnosząc się do Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Soko-
łów” (SGRW-N „Sokołów”) należy wskazać, że jest to grupa aktywnie działająca i do-
brze wyposażona. Grupa ta dotychczas funkcjonowała w ramach grupy „Wschód”, 
a utrzymywanie jej gotowości operacyjnej wymagało ponoszenia kosztów również 
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Po zmianie SGRW-N „Sokołów” jest samodzielną grupą o mniejszym niż dotych-
czas obszarze chronionym. Jednocześnie należy podkreślić, że nie istnieją przesłan-
ki powodujące znaczący wzrost kosztów utrzymania działalności SGRW-N „Sokołów” 
w porównaniu do lat poprzednich.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Stanisław Rakoczy 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 
Henryka Górskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 
Janiny Sagatowskiej, Wiesława Dobkowskiego, 
Roberta Mamątowa, Jana Marii Jackowskiego 

oraz Krzysztofa Słonia

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby, 
do ministra środowiska Marcina Korolca 

oraz do głównego inspektora ochrony środowiska Andrzeja Jagusiewicza

Szanowni Panowie!
Zwracamy się z prośbą o informację w zakresie powstawania nowych 

ferm drobiowych w powiecie mławskim. Posiadamy informację, iż na terenie 
tego powiatu fermy są budowane z naruszeniem obowiązujących przepisów. 
Prosimy zatem o szczegółowe informacje odnośnie do warunków środowisko-
wych dotyczących nowo powstających ferm drobiowych w powiecie mław-
skim, a w szczególności prosimy o informację o tym, czy zostały przeprowa-
dzone badania wpływu wyżej wymienionych inwestycji na środowisko oraz 
o tym, w jakim zakresie nowo powstałe fermy spełniają obowiązujące normy.

Z góry dziękujemy za przekazanie wyjaśnień w powyższej sprawie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Bogdan Pęk 
Henryk Górski 
Wojciech Skurkiewicz 
Janina Sagatowska 
Wiesław Dobkowski 
Robert Mamątow 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń

Stanowisko 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa. 2013.04.04

Pan 
Marcin Korolec 
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przesyłam, zgodnie z kompetencjami, pismo Pana Jana Wyrowińskie-

go Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nr BPS/043-29-1197-MRRW/13 
z dnia 25 marca 2013 r., do którego dołączony został tekst oświadczenia złożonego 
przez Senatora Marka Martynowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 29. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 2013 r. dotyczącego powstawania nowych ferm 
drobiowych w powiecie mławskim.

Z poważaniem 
 
Tadeusz Nalewajk
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Oddowiedd�  
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 23.04.2013 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2013 r., znak: BPS/043-29-1197-MŚ/13, 

przesyłające oświadczenie senatora Marka Martynowskiego wraz z innymi senatorami 
w sprawie powstawania nowych ferm drobiu w powiecie mławskim, przekazuję w za-
łączeniu stanowisko dotyczące przedmiotowej sprawy.

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

Warszawa, 23.04.2013 r.

Oddowiedd Ministra Środowiska na oświadczenie 
senatora Marka Martynowskiego oraz innych senatorów 

z dnia 21 marca 2013 r.

Na wstępie wyjaśnienia wymaga, że w przypadku przedsięwzięć mogących znaczą-
co wpływać na środowisko, o możliwości lokalizacji inwestycji, ze względu na aspekty 
ochrony środowiska, decyduje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Ustalenie czy dana inwestycja należy do ww. przedsięwzięć – a wo-
bec tego czy w stosunku do niej będzie wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ – następuje w oparciu o przepisy rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dalej rozporządzenie. 
Przy kwalifikacji inwestycji polegającej na chowie lub hodowli drobiu, do grupy przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy wziąć pod uwagę §2 
ust. 1 pkt 51 oraz §3 ust. 1 pkt 102 i 103 rozporządzenia. Zgodnie z przywołanymi 
przepisami uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagać będzie:

1) chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek 
przeliczeniowych inwentarza (DJP), (§2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia) – stano-
wiące przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 51, w licz-
bie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), 
(§3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia) – stanowiące przedsięwzięcie mogące poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
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3) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 51, w liczbie 
nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli 
działalność ta prowadzona będzie (§3 ust. 1 pkt 103 rozporządzenia):
a) w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumie-

niu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownic-
twa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie 
uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub 
hodowla będą prowadzone:
– mieszkaniowych,
– innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,

– zurbanizowanych niezabudowanych,
– rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przy-

rody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz grun-
tów zadrzewionych i zakrzewionych – stanowiące przedsięwzięcia mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 1–3 tej ustawy – stanowiące przedsięwzięcia mogące potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko.

Podstawowym kryterium możliwości realizacji zamierzenia inwestycyjnego w da-
nej lokalizacji, ocenianym na samym początku postępowania w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest, w świetle art. 80 ust. 2 ustawy OOŚ, 
zgodność z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Podkreślić bowiem należy, że to właśnie miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego są dokumentami mającymi znaczenie prawne, w których samorządy win-
ny zabezpieczać interesy swoje i swoich obywateli, a także dbać o zapewnienie możli-
wości realizacji pożądanych kierunków rozwoju.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowi-
sko wymagane jest, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ, przeprowadze-
nie, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach realizacji przedsięwzięcia, oceny oddziaływania na środowisko. W ramach 
ww. oceny, w myśl art. 62 ust. 1 ustawy OOŚ, określa się, analizuje oraz ocenia bez-
pośredni i pośredni wpływ na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra 
materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między ww. elementami, możliwość oraz 
sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, a także wymagany zakres monitorowania. Ponadto wyjaśnić należy, iż 
kluczowym materiałem dowodowym w przeprowadzanej ocenie jest przygotowywany 
przez inwestora raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 
W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje dotyczące zagrożeń dla środowi-
ska oraz ludzi, jakie wiązać się będą z realizacją, eksploatacją/użytkowaniem i likwi-
dacją inwestycji.

Z kolei w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko decyduje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach. Właściwość organów do wydania omawianej decyzji została określona 
w art. 75 ust 1 ustawy OOŚ. Rozstrzygając o konieczności nałożenia powyższego obo-
wiązku, organ uwzględnia łącznie liczne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 
ustawy OOŚ, wśród nich m.in. rodzaj i skalę możliwych oddziaływań. Ponadto zgodnie 
z art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, organ zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska i organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymienio-
nego w art. 78 ust. 1 ustawy OOŚ. Jak wynika zatem z powyższego, dla przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ocena oddziaływania na 
środowisko wraz z wykonaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko, nie zawsze 
jest przeprowadzana. Odstąpienie przez organ właściwy do wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowań od obowiązku przeprowadzenia ww. oceny będzie możliwe 
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wyłącznie w przypadku gdy analiza uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 usta-
wy OOŚ jednoznacznie dowiedzie, iż ewentualne następstwa spowodowane realizacją 
planowanego przedsięwzięcia, nie będą miały znacząco negatywnego charakteru dla 
środowiska, których wystąpieniu można byłoby zapobiec lub też je zminimalizować 
wprowadzając stosowne środki wyznaczone na podstawie omawianej oceny.

Dla przedsięwzięć, dla których ocena oddziaływania na środowisko jest wyma-
gana (tzn. dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli obowiązek przeprowadzenia oceny został 
stwierdzony), organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobo-
wiązany jest uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska i wystąpić o opinię do wspomnianego wyżej organu Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. Na podstawie art. 80 ust 1 ustawy OOŚ, organ wydający decyzję, 
musi wziąć pod uwagę stanowiska organów współdziałających.

Uzgadniając warunki realizacji planowanej inwestycji, regionalny dyrektor ochro-
ny środowiska analizuje m.in. raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia, który, jak wyżej wspomniano, zgodnie z art. 66 ustawy OOŚ, obej-
muje wszelkie, wymagane prawem, aspekty dotyczące planowanego zamierzenia in-
westycyjnego i jego oddziaływania, a co za tym idzie, ww. organ bada wpływ przed-
sięwzięcia na środowisko – w szczególności zgodność inwestycji z obowiązującymi 
przepisami. Rolą organu środowiskowego jest również sprawdzenie, czy wnioskowane 
przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń norm jakości środowiska, a tym samym 
przeanalizowanie jego oddziaływania na ludzi. W sytuacji gdy ww. raport nie spełnia 
wymogów określonych w art. 66 ustawy OOŚ, inwestor wzywany jest do złożenia wy-
jaśnień niezbędnych do zajęcia właściwego stanowiska. Natomiast, gdy zgromadzona 
dokumentacja daje możliwość rzetelnej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia 
na stan i jakość środowiska w jej rejonie, regionalny dyrektor ochrony środowiska, 
na podstawie wiedzy własnej oraz biorąc pod uwagę zaproponowane w dokumentacji 
rozwiązania techniczne i technologiczne, uzgadnia warunki realizacji planowanych 
przedsięwzięć (m.in. dotyczące maksymalnej obsady budynków inwentarskich, mak-
symalnych mocy akustycznych i wydajności, ale także ich rodzaju i ilości planowa-
nych do zainstalowania urządzeń czy przyjętych rozwiązań technicznych i technolo-
gicznych). Powyższe warunki odnoszą się zarówno do fazy budowy jak i eksploatacji 
przedsięwzięcia oraz mają na celu zapewnienie m.in. właściwej gospodarki odpadami, 
dotrzymanie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych 
poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, a także zapewnienie ochrony 
środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, a co za tym idzie zapewnie-
nie poszanowania obowiązujących norm środowiskowych.

Zwrócenia uwagi wymaga, że największym problemem, będącym główną przy-
czyną protestów związanych z eksploatacją ferm drobiu są substancje zapachowo 
czynne pochodzące z procesu technologicznego. W chwili obecnej w Polsce brak jest 
możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, gdyż nie istnieją od-
powiednie akty prawne regulujące te kwestie. W świetle obowiązujących przepisów, 
jedyną możliwością analizy wpływu planowanego budynku inwentarskiego na stan 
jakości powietrza atmosferycznego pod kątem substancji odorowych jest sprawdze-
nie dotrzymania norm emisji przede wszystkim takich substancji, jak amoniak czy 
siarkowodór, pochodzących z procesu technologicznego i porównanie oszacowanych 
w przedłożonym raporcie wielkości emisji oraz immisji z normami zawartymi w rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odnie-
sienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Jeżeli z przedło-
żonej dokumentacji wynika, iż planowany budynek inwentarski nie będzie powodował 
przekroczenia standardów jakości powietrza, regionalny dyrektor ochrony środowiska 
uzgadnia warunki realizacji takiej inwestycji.

Podsumowując powyższe, podkreślić należy rolę oceny oddziaływania na środo-
wisko, która zapewnia dokładną identyfikację wszystkich możliwych uwarunkowań 
związanych z wpływem planowanej inwestycji na ludzi i środowisko. Zabezpieczenie 
przed ewentualnym znacząco negatywnym oddziaływaniem inwestycji polegającej na 
budowie fermy drobiu odbywa się poprzez spełnienie przez inwestora wszelkich wy-
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mogów wskazanych w szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących tego rodza-
ju działalności, przy jednoczesnym wykorzystaniu najlepszych dostępnych rozwiązań 
technicznych i technologicznych. Stopień uciążliwości oraz poziom i rodzaje zagrożeń 
wynikających z realizacji ferm drobiu powinny zostać zidentyfikowane i zweryfiko-
wane podczas opisywanej procedury. Wydana po jej przeprowadzeniu decyzja o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach nakłada na inwestora szereg obowiązków gwaran-
tujących spełnienie standardów jakości środowiska oraz zapobiegających wystąpie-
niu znaczącego negatywnego oddziaływania dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 
(w tym występujących w nim gatunków roślin i zwierząt) i obszarów objętych ochroną. 
Obowiązki te formułowane są dla każdego przedsięwzięcia indywidualnie, w zależno-
ści od planowanej do zastosowania technologii, a także otaczających miejsce lokaliza-
cji planowanego przedsięwzięcia warunków środowiskowych. Natomiast w przypadku 
braku możliwości wyeliminowania ww. oddziaływania następuje odmowa zgody na 
realizację przedsięwzięcia.

Podkreślenia również wymaga, że w przypadku gdy planowana budowa fermy dro-
biu stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego 
w świetle art. 59 ust. 1 ustawy OOŚ, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, wówczas niezbędnym jest jej załączenie do wniosku o wyda-
nie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obowiązki nałożone na inwestora w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
są bowiem wiążące dla organu architektoniczno-budowlanego i winny zostać zawarte 
w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odnosząc się do zapytania Panów senatorów informuję, zgodnie z danymi prze-
kazanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej: 
RDOŚ w Warszawie) – który w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach realizacji ferm drobiu w powiecie mławskim, peł-
nił rolę organu współdziałającego (tj. opiniował konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko oraz uzgadniał środowiskowe uwarunkowania) – że 
w latach 2010–2012, prawie wszystkie ww. przedsięwzięcia zostały objęte procedurą 
oceny oddziaływania na środowisko. W jej wyniku dla 46 ww. przedsięwzięć RDOŚ 
w Warszawie wydał postanowienia uzgadniające środowiskowe warunki ich realizacji, 
natomiast w 3 przypadkach, z uwagi na zidentyfikowane znaczące oddziaływania, 
jakie będą się wiązać z realizacją wnioskowanych inwestycji, odmówił uzgodnienia 
ww. warunków. Ponadto w dwóch przypadkach, dla ferm drobiu stanowiących przed-
sięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, RDOŚ w War-
szawie wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia ww. oceny. (Szczegółowy 
wykaz spraw, dla których RDOŚ w Warszawie, wydawał opinie lub uzgodnienia przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znajduje w załączniku do 
niniejszego pisma).

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Załącznik: Wykaz spraw prowadzonych przez RDOŚ w Warszawie wraz z wydanymi 
rozstrzygnięciami dotyczącymi przedsięwzięć polegających na budowie fermy drobiu 
w powiecie mławskim.

Postanowienia, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził koniecz-
ność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.

Ld. Znak sdrawy Nazwa drzedsięwzięcia rozstrzygnięcie
Lokalizacja na 

httd://www.ekokarty.dl/
wykaz/rdos-warszawa

1 WOOŚ- 
H.4240.421.20U.IA

Budowa fermy drobiu składającej się 
z trzech budynków kurników, 
w których prowadzona będzie hodowla 
stada rodzicielskiego kur mięsnych 
w systemie ściółkowym w ilości 36 000 
sztuk (144 DJP) na działce o nr ew. 
569/3 w miejscowości Bogurzynek, 
gmina Wiśniewo

Postanowienie 
o konieczności prze-
prowadzenia oceny 
oddziaływania na 
środowisko

http://mmm.rdos. 
gov.pl/doc/waw/ 
post/4240.421.2011.pdf

2 WOOŚ- 
IL4240.7I6.20I1.IA

Budowa fermy drobiu składającej się 
z trzech budynków kurników, 
w których prowadzona będzie hodowla 
stada rodzicielskiego kur mięsnych 
w systemie ściółkowym w ilości 36 000 
sztuk (144DJP) na działce 
o nr ew. 569/4 w m. Bogurzynek, 
gmina Wiśniew

Postanowienie 
o konieczności prze-
prowadzenia oceny 
oddziaływania na 
środowisko

http://mmm.rdos. 
gov.pl/doc/waw/ 
post/4240.716.2011.pdf

3 RD0Ś-14-W00Ś-II- 
IA-6614-2020/2010

Budowa siedliska w m. Bojanowo 
gm. Radzanów na działce 
o nr ew. 334/1 które składałoby się 
z 4 kurników do chowu drobiu – kura 
wylęgowa o łącznej liczbie do 40 000 
stanowisk/ cykl do 60 tyg. Wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą

Postanowienie 
o konieczności prze-
prowadzenia oceny 
oddziaływania na 
środowisko

http://mmm.rdos. 
gov.pl/doc/waw/ 
post/6614.2020.10.pdf

4 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
BS-6614-410/2010

Budowa kurnika o obsadzie 11500 szt. 
kur w systemie chowu ściołowego na 
działce nr 45/5 w obrębie 
Strzegowo-Osada

Postanowienie 
o konieczności prze-
prowadzenia oceny 
oddziaływania na 
środowisko

http://mmm.rdos. 
gov.pl/doc/waw/ 
post/6614.410.10.pdf

5 RD0Ś-14-W0OŚ-II- 
UW-6614-594/2010

Budowa ferm produkcyjnych drobiu 
o łącznej obsadzie 51000 sztuk kur re-
produkcyjnych w systemie ściółkowym 
w m. Wola Szydłowska

Postanowienie 
o konieczności prze-
prowadzenia oceny 
oddziaływania na 
środowisko

http://mmm.rdos. 
gov.pl/doc/waw/ 
post/6614.594.10.pdf

6 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
BS-6614-1333/2010

Budowa fermy drobiu o obsadzie 
39 000 szt. kur niosek, składającej się 
z 4 budynków kurników o obsadzie 
9750 szt. kur niosek w każdym, bu-
dynku socjalnego oraz stacji gazu pro-
pan – butan obręb Chądzyny Krusze

Postanowienie 
o konieczności prze-
prowadzenia oceny 
oddziaływania na 
środowisko

http://mmm.rdos. 
gov.pl/doc/waw/ 
post/6614.1333.10.pdf

7 RDOŚ-14-WOOŚ-II-
1A-6614-1746/2010

Budowa dwóch budynków inwentar-
skich – kurników oznaczonych 
w projekcie zagospodarowania działki 
A i B o obsadzie łącznej 48 DJP na 
działce ew. 26 położonej w Sławkowie 
gmina Szreńsk

Postanowienie 
o konieczności prze-
prowadzenia oceny 
oddziaływania na 
środowisko

http://mmm.rdos. 
gov.pl/doc/waw/ 
post/6614.1749.10.pdf

8 WOOŚ- 
II.4240.1588.201l.IA

Budowa odchowalni drobiu na 39 000 
kur reprodukcyjnych 
w 4 kurnikach wraz z obiektami towa-
rzyszącymi na działkach o nr ew. 17/1 
i 18/1 w m. Uniszki Zawadzkie, gmina 
Wieczfnia Kościelna

Postanowienie 
o konieczności prze-
prowadzenia oceny 
oddziaływania na 
środowisko

http://mmm.rdos. 
gov.pl/doc/waw/ 
post/4240.1558.2011.pdf

9 WOOŚ- 
II.4240.1786.201I.IA

Budowa i eksploatacja instalacji do 
odchowu stada rodzicielskiego o łącz-
nej obsadzie 39 500 sztuk/cykl 
(158DJP) i 118500 sztuk/rok 
w obrębie fermy drobiu w m. Bońkowo 
Kościelne, gmina Radzanów

Postanowienie 
o konieczności prze-
prowadzenia oceny 
oddziaływania na 
środowisko

http://mmm.rdos. 
gov.pl/doc/waw/ 
post/2012/4240. 
1786.2011.pdf

10 WOOŚ-
11.4240.957.2012.IA

Budowa i eksploatacja instalacji do 
ściółkowego chowu kur rodzicielskich 
o łącznej liczbie stanowisk 40 000 
sztuk/cykl (160 DJP) z wewnętrznymi 
instalacjami na terenie fermy drobiu 
w m. Mdzewo, gmina Strzegowo

Postanowienie 
o konieczności prze-
prowadzenia oceny 
oddziaływania na 
środowisko

http://mmm.rdos. 
gov.pl/doc/waw/ 
post/2012/4240. 
957.2012.1.pdf
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Postanowienia, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odstąpił od ko-
nieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ld. Znak sdrawy Nazwa drzedsięwzięcia rozstrzygnięcie
Lokalizacja na httd://www.ekokarty.

dl/wykaz/rdos-warszawa

1 WOOŚ- 
II.4240.957.2012.IA

Budowa i ekspioatacja in-
stalacji do ściołowego chowu 
kur rodzicielskich o łącznej 
liczbie stanowisk 40 000 
sztuk/cykl (160 DJP) z we-
wnętrznymi instalacjami na 
terenie fermy drobiu w m. 
Mdzewo, gmina Strzegowo

Postanowienie 
o konieczności 
przeprowadzenia 
oceny oddziaływa-
nia na środowisko

htm://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post 
2012/4240.957.2012.1.pdf

2 WOOŚ- 
II.4240.267.2O12.1A

Modernizacja systemu 
ogrzewania fermy drobiu 
położonej w m. Rochnia, 
gmina Szreńsk

Postanowienie 
stwierdzające 
brak konieczności 
przeprowadzenia 
oceny oddziaływa-
nia na środowisko

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post 
2012/4240.267.2012.pdf

Postanowienia, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięć.

1 WOOŚ- 
11.4242.452.2012.MK

Budowa i eksploatacja 
10 budynków inwentarskich 
do ściółkowego chowu bojlerów 
kurzych, o łącznej liczbie sta-
nowisk 560000 szt./cykl 
(2240 DJP) oraz wydajności 
3360000 szt./rok wraz z uję-
ciem wód podziemnych w ob-
rębie fermy drobiu w miejsco-
wości Bońkowo Kościelne, gm. 
Radzanów, powiat mławski, 
w granicach działki o nr ew. 368

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/ 
post/2012/4242.452.2012.pdf

2 WOOŚ- 
II.4242.102.2011.AK

Budowa i eksploatacja trzech 
zespołów po 2 kurniki stano-
wiących instalacje do ściółko-
wego chowu kur rodzicielskich 
o łącznej obsadzie 
75000 szt./cykl w m. Ratowo 
gm. Radzanów

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.102.2011.pdf

3 WOOŚ- 
II.4242.61.2011.MB

Budowa i eksploatacja 
10 kurników do ściółkowego 
chowu drobiu – brojlera 
o obsadzie początkowej 
55 000 szt./kurnik/cykl 
i łącznej wydajności 550 000 
szt./cykl (2200 szt.) w m. Wró-
blewo gm. Radzanów

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.61.2011.pdf

4 WOOŚ- 
11.4242.201.2011.BS

Budowa i eksploatacja 
3 zespołów po dwa kurniki 
stanowiących instalację do 
ściółkowego chowu kur rodzi-
cielskich o łącznej obsadzie 
100 000 szt./cykl (400 DJP) 
wraz z infrastrukturą tech-
niczną na terenie planowanej 
Fermy Drobiu w m. Luszewo, 
gm. Radzanów

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
 4242.201.2011.pdf

5 WOOŚ- 
II.4242.232.2011.BS

Budowa siedliska w miej-
scowości Bojanowo gmina 
Radzanów na działce nr 334/1, 
składającego się z 4 kurników 
do chowu drobiu-kura wylęgo-
wa o łącznej liczbie do 40 000 
stanowisk/cykl wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą: 
silosy paszowe, zbiorniki bez-
odpływowe do magazynowania 
ścieków przemysłowych, stacji 
magazynowo-redukcyjnej gazu 
propan-butan z 6 zbiornikami 
o poj. 6500 1 każdy z przyłą-
czami oraz budynku admini-
stracyjno-socjalnego

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.232.2011.pdf
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6 WOOŚ- 
II.4242.240.20I1.BS

Rozbudowa fermy drobiu prze-
widywanej do użytkowania na 
dz. nr ew. 345 w m. Luszewo, 
gmina Radzanów, 
pow. mławski

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.240.2011.pdf

7 WOOŚ- 
II.4242.286.2011.UW

Zmiana sposobu użytkowania 
3 budynków inwentarskich 
z chowu kur niosek reproduk-
cyjnych w ilości 13000 szt./
kurnik na chów brojlerów 
kurzych w ilości 31000 szt./
kurnik/cykl tj. 372 DJP/cykl 
w m. Gradzanowo Zbęskie 
gmina Radzanów

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.286.2011.pdf

8 WOOŚ- 
II.4242.287.2011.UW

Zmiana sposobu użytkowania 
3 budynków inwentarskich 
z chowu kur niosek reproduk-
cyjnych w ilości 6000 szt./kur-
nik na chów brojlerów kurzych 
w ilości 38500 szt./kurnik/
cykl tj. 460DJP/cykl 
w m. Gradzanowo Zbęskie gmi-
na Radzanów powiat mławski 
na dz. ew. 282/1

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.287.2011.pdf

9 WOOŚ- 
II.4242.311.2011.MZ

Budowa i eksploatacja 2 kur-
ników stanowiących instalacje 
do ściółkowego chowu drobiu 
- brojlerów o łącznej obsadzie 
88830 szt./cykl (355DJP) wraz 
z infrastrukturą techniczną 
na terenie Fermy Drobiu w m. 
Bębnowo gm. Radzanów

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.311.2011.pdf

10 WOOŚ- 
II.4242.483.2011.BS

Budowa i eksploatacja 
instalacji do odchowu stada ro-
dzicielskiego o łącznej obsadzie 
100000 szt/cykl (400DJP) oraz 
300000 szt./rok w obrębie Fer-
my Drobiu w m. Gradzanowo 
Włościańskie gm. Radzanów 
powiat mławski 
w gr. dz. ew. 299

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.483.2011.pdf

11 WOOŚ- 
II.4242.68.2012.BS

Budowa i eksploatacja instala-
cji do odchowu stada
rodzicielskiego o łącznej obsa-
dzie 39500 szt./cykl (158 DJP) 
i 118500 szt./rok w obrębie 
Fermy Drobiu w miejscowości 
Bońkowo Kościelne, gmina 
Radzanów, powiat mławski, 
w obrębie działki o numerze 
ew.: 247/2 o powierzchni 
2,79 ha

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.68.2012.pdf

12 WOOŚ- 
II.4242.302.2012.AK

Zmiana sposobu użytkowania 
sześciu budynków inwentar-
skich ze ściółkowego chowu 
brojlerów kurzych, w związku 
ze zwiększeniem liczby stano-
wisk z 177 000 szt./cykl 
(708 DJP) do 220 000 szt./cykl 
(888 DJP) w obrębie Fermy 
Drobiu w m. Bońkowo Podleś-
ne, gm. Radzanów, 
w granicach działek o nr ew. 
41/3, 42/5, 42/4, 43/2

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.302.2012.pdf

13 WOOŚ- 
II.4242.310.2012.BS

Budowa fermy drobiu, składa-
jącej się z odchowalni kurcząt 
o liczbie 23 621 stanowisk oraz 
z 2 kurników do chowu kur 
niosek każdy o liczbie11 574 
stanowisk – instalacji do ściół-
kowego chowu drobiu liczącej 
ogółem 46 769 stanowisk 
(187,076 dużych jednostek 
przeliczeniowych inwentarza 
(DJP)) planowanej do realizacji 
na części działki nr ew. 120 
w m. Luszewo, gm. Radzanów, 
pow. mławski

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.310.2012.pdf
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14 WOOŚ- 
II.4242.318.2012.BS

Budowa i eksploatacja zespołu 
kurników stanowiących 
instalację do chowu ściółkowe-
go brojlera o łącznej ilości 
końcowej obsadzie 368 DJP 
wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą instalacją gazową 
ze zbiornikami, instalacją 
wodną z ujęciem oraz silosami 
i magazynem składowym

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.318.2012.pdf

15 WOOŚ- 
II.4242.321.2012.BS

Zmiana sposobu użytkowania 
5 jednopoziomowych 
budynków inwentarskich 
nr 1–5, polegającą na zmianie 
systemu chowu ściółkowego 
na system wolierowy, 
umożliwiający zwiększenie 
obsady początkowej 
z 19 500 szt./kumik, 
na terenie inwestycji zlokalizo-
wanej w miejscowości Zgliczyn 
Glinki w gminie Radzanów, 
w powiecie mławskim 
na granicach działek 
o nr ew. 382 i 384

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.321.2012.pdf

16 WOOŚ- 
II.4242.327.2012.BS

Budowa dwóch budynków do 
chowu drobiu jak i rozbudowa 
trzech istniejących w systemie 
ściółkowym, wszystkie 
o obsadzie po 10 000 sztuk 
kur, na działce nr 1009/2 
w m. Radzanów

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.327.2012.pdf

17 WOOŚ- 
II.4242.26.2011.AM

Budowa fermy drobiu o obsa-
dzie 39 000 szt. kur niosek, 
składającej się z 4 budynków 
kurników o obsadzie 9750 szt. 
kur niosek w każdym budynku 
socjalnym oraz stacji gazu pro-
pan – butan obręb Chądzyny 
Kruszę

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.26.2011.pdf

18 WOOŚ- 
II.4242.393.2011.PK

Budowa fermy drobiu skła-
dającej się z 12 budynków 
kurników do chowu w systemie 
ściółkowym do 560400 szt. 
kurcząt brojlerów łącznie 
(2241,60 DJP) wraz z budyn-
kiem socjalnym i infrastruktu-
rą towarzyszącą przewidziane-
go do realizacji 
w m. Ignacewo w granicach 
działek o nr 144 
i 145 gm. Strzegowo

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.393.2011.pdf

19 WOOŚ- 
II.4242.557.2011.BS

Rozbudowa istniejącej fermy 
drobiu o 4 kurniki produkcyjne 
o obsadzie 11 000 sztuk każdy 
oraz budynku odchowalni 
o obsadzie 23 000 sztuk pi-
skląt, przewidzianego do reali-
zacji w miejscowości Adamowo, 
w granicach działek 
o nr 42,43, 44/2 obręb 
Adamowo gm. Strzegowo, 
którego inwestorem będzie 
Pani Bożenna Dobrzyńska 
zam. Adamowo 4 
06-540 Radzanów

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.557.2011.pdf

20 WOOŚ- 
II.4242.259.2012.AM

Chów kur wylęgowych o obsa-
dzie 161 100szt./cykl 
(644,4 DJP), w systemie ściół-
kowym w obrębie Fermy Dro-
biu w miejscowości Chądzyny 
Kruszne, przewidzianego do 
realizacji w granicach działki 
nr 252

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.259.2012.pdf
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21 WOOŚ- 
II.4242.8.2011.UW

Budowa i eksploatacja 12 kur-
ników do ściółkowego chowu 
drobiu – brojlera o obsadzie 
początkowej: dla kurników 
1-8:48 000 szt/kurnik/cykl, 
dla kurników 9-12: 45000 szt./
kurnik/cykł, i łącznej wydaj-
ności 564000 szt./cykl (2 256 
DJP) oraz 3 384000 szt./rok 
w obrębie fermy drobiu w miej-
scowości Wola Szydłowska, 
gmina Stupsk w granicy działki 
o nr ew. 149/2

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.8.2011.pdf

22 WOOŚ- 
II.4242.277.2012.AM

Budowa i eksploatacja ośmiu 
budynków inwentarskich do 
ściółkowego chowu brojlerów 
kurzych o łącznej liczbie stano-
wisk 352 000 szt./cykl (1408 
DJP) oraz wydajności 2112000 
szt./rok w obrębie Fermy Dro-
biu w m. Dąbek, gm. Stupsk

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.277.2012.pdf

23 WOOŚ- 
II.4242.244.2011.BS

Budowa dwóch budynków in- 
wentarskich – kurników ozna-
czonych w projekcie zagospo-
darowania przestrzennego A 
i B o obsadzie łącznej 48/DJP 
na działce o nr ew. 26 położo-
nej w Sławkowie gm. Szreńsk

Postanowienie 
uzgadniają-
ce warunki 
przedsięwzię-
cia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.244.2011.pdf

24 WOOŚ- 
II.4242.342.2011.NL

Budowa fermy drobiu na 
działce ew. nr 244/1 w m. 
Kuklin dla potrzeb Zakładu 
Przetwórczego Rolno-Spożyw-
czego Ubojnia Drobiu Andrzej 
Merchel, Marek Kujawski Sp.J 
Uniszki-Cegielnia 29, Mława

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.342.2012.pdf

25 WOOŚ- 
II.4242.562.2011.AM

Zmiana sposobu użytkowania
czterech budynków inwentar-
skich ze ściółkowego chowu 
kur niosek na ściółkowy chów 
brojlerów kurzych o łącznej 
obsadzie początkowej 144000 
szt./cykl (576 DJP) oraz 864000 
szt./rok w obrębie fermy drobiu 
w miejscowości Uniszki Zawadz-
kie w granicach działek o nr ew. 
135/2, 135/3, 135/4

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.562.2011.pdf

26 WOOŚ- 
II.4242.563.2011.AM

Zmiana sposobu użytkowania 
czterech budynków inwentar-
skich ze ściółkowego chowu 
kur niosek na ściółkowy chów 
brojlerów kurzych o łącznej 
obsadzie początkowej 144000 
szt/cykl (576 DJP) oraz 864000 
szt./rok w obrębie fermy 
drobiu w miejscowości Uniszki 
Zawadzkie w granicach działek 
o nr ew. 135/1, 135/2, 135/5

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.563.2011.pdf

27 WOOŚ- 
II.4242.71.2012.BS

Budowa odchowalni drobiu na 
39 000 kur reprodukcyjnych 
w 4 kurnikach wraz z obiekta-
mi towarzyszącymi (budynek 
administracyjno-magazynowy, 
stacja paliwowa gazu propan,
konfiskator padliny, silosy 
paszowe) na działkach 17/1 
i 18/1 w miejscowości Uniszki 
Zawadzkie, gmina Wieczfnia 
Kościelna, powiat mławski

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.71.2011.pdf

28 WOOŚ- 
II.4242.164.2012.BS

Zmiana sposobu użytkowania 
sześciu budynków inwentar-
skich ze ściółkowego chowu 
kur reprodukcyjnych na ściół-
kowy chów brojlerów kurzych 
o łącznej liczbie stanowisk 
240 000 szt./cykl (960 DJP) 
oraz wydajności 1 440 000 
szt./rok w obrębie Fermy Dro-
biu w m. Kuklin w granicach 
działki o nr ew. 247

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.164.2012.pdf
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29 WOOŚ- 
II.4242.211.2012.BS

Budowa fermy brojlerów na 
działce nr ewidencyjny 330 
w m. Uniszki Zawadzkie dla 
potrzeb Zakładu Przetwórstwa 
Rolno-Spożywczego Ubojnia 
Drobiu Andrzej Merchel

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.211.2012.pdf

30 WOOŚ 
II.4242.342.2012.BS

Rozbudowa fermy drobiu 
o sześć budynków inwentar-
skich do ściółkowego chowu 
bojlerów kurzych o łącznej 
liczbie stanowisk 246 000 szt./
cykl (984 DJP) w miejscowości 
Kuklin w granicach działki 
o nr ew. 247

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.342.2012.pdf

31 WOOŚ- 
II.4242.350.2011.MZ

Budowa fermy drobiu składają-
cej się z 3 budynków kurników, 
w których będzie hodowla 
stada rodzicielskiego kur mięs-
nych w systemie ściółkowym 
w ilości 36 000 szt. na działce 
nr ew. 569/3 w m. Bogurzynek

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.350.2011.pdf

32 WOOŚ- 
II.4242.459.2011.MS

Budowa fermy drobiu składają-
cej się z 3 budynków kurników, 
w których będzie hodowla stada 
rodzicielskiego kur mięsnych 
w systemie ściółkowym w ilości 
36 000 szt. (144 DJP) na dział-
ce nr ew. 569/2 w m. Bogurzy-
nek gm. Wiśniewo

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.459.2011.pdf

33 WOOŚ- 
II.4242.511.2011.UW

Budowa fermy drobiu składa-
jącej się z 6 kurników wraz 
z infrastruktura towarzyszącą 
(stodoła, budynek socjalno- 
-magazynowy, stacja LPG) 
gdzie będzie prowadzona ho-
dowla brojlera w ilości 240 000 
szt. (960 DJP) na dz. ew. 681, 
682, 683, 684, 685 
w m. Kowalewo gm. Wiśniewo

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
2012/4242.511.2011.pdf

34 WOOŚ- 
II.4242.483.2011.BS

Budowa i eksploatacja 
instalacji do odchowu stada 
rodzicielskiego o łącznej 
obsadzie 100000 szt./cykl 
(400DJP) oraz 300000 szt./rok 
w obrębie Fermy Drobiu w m. 
Gradzanowo Włościańskie gm. 
Radzanów powiat mławski 
w gr. dz. ew. 299

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.483.2011.pdf

35 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
AM-6613-437/2010

Budowa instalacji do ściółko-
wego chowu kur wylęgowych 
o obsadzie 36000 szt./cykl na 
terenie Fermy Drobiu – Przemy-
sław Koźlakiewicz w m. Szreńsk

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
6613.437.2010.pdf

36 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
JT-6613-146/2010

Budowa instalacji do odchowu 
drobiu o obsadzie 28000 szt./
cykl w Starych Kosinach

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post 
6613.146.10.pdf

37 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
RK-6613-407/2010

Budowa fermy reprodukcyjnej 
kur mięsnych wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą i obiektami 
pomocniczymi w m. Miastków 
Kościelny

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
4242.41.2010.pdf

38 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
NL-6613-49/2010

Chów drobiu – brojlerów 
w systemie ściółkowym o max. 
obsadzie 960 000 stanowisk na 
cykl w 24 budynkach inwen-
tarskich na terenie Fermy Dro-
biu w m. Bońkowo Kościelne

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
6613.49.10.pdf

39 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
BS-6613-62/2010

Zmiana sposobu użytkowania 
kurników nr 1-5 związanej ze 
zwiększeniem obsady począt-
kowej kur wylęgowych oraz 
budowa 3 nowych kurników 
nr 6-8 na terenie Fermy Drobiu 
w miejscowości Budy Matusy, 
gm. Radzanów.

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
6613.62.10.pdf
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40 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
MB-6613-420/2010

Powiększenie z 39 000 do 123 
529 liczby stanowisk do ściółko-
wego chowu kurcząt brojlerów 
w Fermie drobiu na dz. ew. 
211/2,212 wm. Luszewo gm. 
Radzanów składającej się z 4 kur 
ników w tym 3-użytkowych 
i 1 – w trakcie budowy

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
6613.420.10.pdf

41 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
MB-6613-421/2010

Powiększenie po adaptacji 
z 52000 do 75356 liczby sta-
nowisk do ściółkowego chowu 
kurcząt brojlerów w budowanej 
Fermie drobiu na dz. ew. 345 
w m. Luszewo gm. Radzanów 
składającej się z 2 kurników

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
6613.421.10.pdf

42 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
AM-6613-195/2010

Budowa budynku kurnika 
o obsadzie 11500 szt. kur 
(46DJP) w systemie chowu 
ściółkowego wolierowego 
przewidzianego do realizacji na 
dz. Nr 45/5 obrębu Strzegowo-
Osada, którego Inwestorem bę-
dzie Arkadiusz i Anna Gatyńscy

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
6613.195.10.pdf

43 RDOŚ-I4-WOOŚ-II- 
BS-6613-72/2010

Budowa siedmiu budynków 
kurników do chowu drobiu 
– brojlera o łącznej liczbie 
210 000 stanowisk/cykl wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
w miejscowości Mdzewo

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
6613.72.10.pdf

44 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
JT-6613-213/2010

Budowa fermy drobiu – hodow-
la brojlerów w ilości 800 tys. 
szt. (3200 DJP) w m. Unikowo

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
6613.213.10.pdf

45 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
AM-6613-288/2010

Chów drobiu – brojlerów w sys-
temie ściółkowym o max. obsa-
dzie 960 000 stanowisk na cykl 
w 24 budynkach inwentar-
skich na terenie Fermy Drobiu 
w m. Bońkowo Kościelne

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
6613.288.10.pdf

46 RDOŚ-14-WOOŚ-II- 
BS-6613-237/2010

Budowa fermy drobiu o łącznej 
obsadzie 51 000 szt. kur repro-
dukcyjnych w systemie ściół-
kowym wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą – drogi, zbiornik 
nieczystości ciekłych, budowa 
silosów zbożowych, mieszalni 
pasz na własne potrzeby, gara-
ży i wiat w m. Wola Szydłowska

Postanowienie 
uzgadniające 
warunki reali-
zacji przedsię-
wzięcia

http://mmm. rdos. gov.pl/doc/waw/post/ 
6613.237.10.pdf

Postanowienia, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił uzgod-
nienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

1 WOOŚ- 
II.4242.453.20I1.BS

Rozbudowa istniejącej fermy 
drobiu o 4 kurniki produk-
cyjne o obsadzie 11 000 
sztuk każdy oraz budynku 
odchowalni o obsadzie 23 000 
sztuk piskląt, przewidzianego 
do realizacji w miejscowości 
Adamowo, w granicach działek 
o nr 42,43,44/2 obręb Adamo-
wo gm. Strzegowo, którego in-
westorem będzie Pani Bożenna 
Dobrzyńska zam. Adamowo 4 
06-540 Radzanów

Postanowienie 
odmawiające 
uzgodnienia 
warunków 
realizacji 
przedsięwzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post/ 
424 2.453.2011.pdf

2 WOOŚ- 
II.4242.275.2011.UW

Budowa fermy drobiu skła-
dającej się z 6 kurników wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
(stodoła, budynek socjalno-
-magazynowy, stacja LPG) 
gdzie będzie prowadzona 
hodowla brojlera w ilości 240 
000 szt. (960 DJP) na dz. ew. 
681, 682, 683, 684, 685 w m. 
Kowalewo gm. Wiśniewo

Postanowienie 
odmawiające 
uzgodnienia 
warunków 
realizacji 
przedsięwzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/ 
post/424 2.275.2011.pdf
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3 WOOŚ- 
II.4242.114.2011.JT

Budowa fermy drobiu składa-
jącej się z kurnika o obsadzie 
13000 szt. kur mięsnych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
tj. silosy paszowe, stacja trafo, 
stacja magazynowo-redukcyj-
na na gaz propan w m. Dąbek

Postanowienie 
odmawiające 
uzgodnienia 
warunków 
realizacji 
przedsięwzięcia

http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/ 
post/424 2.114.2011.pdf

Stanowisko 
ZASTĘPCY GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 16 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 25 marca września 2013 r. znak: 

BPS/043-29-1197-GIOŚ/13, dotyczącego oświadczenia złożonego przez senatora Mar-
ka Martynowskiego wspólnie z innymi senatorami w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie 
ferm drobiu powstających na terenie powiatu mławskiego, uprzejmie informuję, że 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska podjął niezwłocznie działania w celu wyjaśnie-
nia powyższej sprawy.

O dokonanych ustaleniach, ze względu na skomplikowany charakter sprawy, po-
informuję Pana Marszałka odrębnym pismem, w terminie do 8 maja 2013 r.

Z poważaniem 
 
z-ca GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
mgr inż. Roman Jaworski

Oddowiedd�  
ZASTĘPCY GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 26 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2013 r. znak: BPS/043-29-1197-GIOŚ/13 

w sprawie oświadczenia grupy senatorów reprezentowanych przez senatora Marka 
Martynowskiego dotyczącego ferm drobiowych w powiecie mławskim niniejszym prze-
kazuję informacje dotyczące kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadza kontrole 
instalacji do chowu lub hodowli drobiu i sprawdza przestrzeganie przez prowadzących 
instalacje wymagań ochrony środowiska, w tym:

– przestrzeganie warunków pozwoleń zintegrowanych lub sektorowych reglamen-
tujących korzystanie ze środowiska oraz w przypadku mniejszych instalacji 
zgłoszeń do eksploatacji;

– przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Zgodnie z obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska Systemem Kontroli 

przeprowadzane są kontrole planowe (kompleksowe lub problemowe) oraz interwen-
cyjne. Częstotliwość kontroli planowych jest uzależniona od rozmiarów korzystania ze 
środowiska. Podstawą do określania częstotliwości kontroli zakładów jest ocena skali 
ryzyka ich negatywnego oddziaływania na środowisko i dokonana na jej podstawie 
kategoryzacja. Instalacje do chowu drobiu wymagające pozwolenia zintegrowanego 
o liczbie powyżej 40 000 stanowisk – klasyfikowane są do II kategorii ryzyka. Kontrole 
planowe tych instalacji przeprowadzane są raz na 2 lata. Raz na 4 lata przeprowadza-
ne są kontrole innych ferm drobiu, które posiadają sektorowe pozwolenia na korzy-
stanie ze środowiska. Fermy drobiu, zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, które nie posiadają sektorowych pozwoleń na korzystanie 
ze środowiska, zaliczone do V kategorii ryzyka nie są objęte kontrolami planowymi. 
Przeprowadzane są w nich kontrole interwencyjne. Pozostałe instalacje do chowu dro-
biu, niezaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
podlegają kompetencjom właściwych organów ochrony środowiska.

Na terenie powiatu mławskiego zlokalizowanych było wg stanu na dzień 
31.12.2012 r. 37 ferm drobiu wymagających pozwolenia zintegrowanego (tzw. instala-
cji IPPC). Do gmin o największej liczbie instalacji IPPC w powiecie mławskim należą:

– gmina Radzanów – 16,
– gmina Wiśniewo – 8,
– gmina Strzegowo – 5,
– gmina Szreńsk – 5.
W powiecie mławskim w 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Warszawie przeprowadził:
– 19 kontroli planowych,
– 1 kontrolę inwestycyjną.
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono m.in.:
– brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych za-

wierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – 7,
– niedotrzymanie warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ście-

ków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środo-
wiska wodnego – 1,

– nieprzekazanie wójtom gminy i MWIOŚ planów nawożenia – 2,
– nieprzekazanie MWIOŚ wyników pomiarów – 2,
– niezgłoszenie do KOBIZE instalacji – 1,
– niezgłoszenie jako ZZR instalacji – 1.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami MWIOŚ podjął następujące działania:
– wydał 12 zarządzeń pokontrolnych,
– skierował 4 wystąpienia do innych organów,
– udzielił 6 pouczeń,
– operatorom 2 instalacji wymierzono grzywnę w drodze mandatu karnego.
Ponadto poza instalacjami IPPC na terenie powiatu mławskiego zlokalizowanych 

jest również kilkaset ferm drobiu o mniejszej niż 40 000 liczbie stanowisk. W 2012 r. 
w powiecie mławskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 
przeprowadził 2 kontrole ferm drobiu o mniejszej niż 40 000 liczbie stanowisk.

W wyniku kontroli stwierdzono nw. nieprawidłowości:
– brak pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z własnego ujęcia,
– niedokonanie zgłoszenia wójtowi gminy instalacji do chowu drobiu – brojlera 

kurzego,
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– nieprzekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i MWIOŚ wykazów 
zawierających informacje i dane do ustalenia opłat podwyższonych w zakresie 
poboru wody z własnego ujęcia.

W zarządzeniach pokontrolnych zobowiązano prowadzącego instalację do usunię-
cia ww. nieprawidłowości. Ponadto prowadzącego instalację ukarano grzywną w dro-
dze mandatu karnego w wysokości 300 zł za niepoinformowanie MWIOŚ w wyznaczo-
nym terminie o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych.

Prowadzone przez wioś kontrole wskazują, że w niektórych gminach powiatu 
mławskiego (np. Radzanów, Wiśniewo, Strzegowo) duże zagęszczenie instalacji IPPC 
do chowu drobiu może powodować, że nawozy naturalne są stosowane ze zbyt dużym 
natężeniem, niezgodnie z wymogami prawa oraz zasadami dobrej praktyki rolniczej.

Lokalizowanie kolejnych instalacji do chowu drobiu jest przyczyną częstych in-
terwencji mieszkańców na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzięcia. W procedurze lokalizacyjnej WIOŚ nie po-
siada kompetencji, a wnioski protestujących przekazuje właściwym organom.

Raport o oddziaływaniu na środowisko, dołączany do wniosku o wydanie decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach, obligatoryjnie w przypadku przedsięwzięć 
zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, fakultatywnie w zależności od decy-
zji organu ochrony środowiska, w przypadku największych przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jest kluczowym elementem oceny 
oddziaływania na środowisko przesądzającej o zgodzie na realizację inwestycji w za-
kresie chowu lub hodowli drobiu.

Dokument ten jest podstawowym źródłem informacji o oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na środowisko w fazie jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania i likwidacji 
i powinien zawierać pełną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne kom-
ponenty środowiska przy uwzględnieniu przyjętych przez inwestora rozwiązań lokali-
zacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyjnych.

Natomiast po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia, inwestor przed przy-
stąpieniem do użytkowania nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu bu-
dowlanego, zespołu obiektów lub instalacji, jest obowiązany do poinformowania wo-
jewódzkiego inspektora ochrony środowiska na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. 
zm.) o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub zmo-
dernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych 
jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko – na 30 dni przed 
terminem oddania ich do użytkowania. W takim przypadku każda nowo dodawana 
instalacja jest kontrolowana przez wioś przed oddaniem do użytkowania. W przypad-
ku stwierdzenia, że zgłoszona do oddania do użytkowania instalacja nie spełnia wy-
magań ochrony środowiska wskazanych w art. 76, wioś na podstawie art. 365 ust. 2 
pkt 1 wstrzymuje oddanie tej instalacji do użytkowania. Jednocześnie w przypadku 
stwierdzenia, że inwestor nie dopełnił obowiązku poinformowania wioś o fakcie odda-
wania do eksploatacji instalacji, a w okresie 5 lat od oddania do użytkowania zosta-
nie ujawnione, że przy oddawaniu do użytkowania nie zostały spełnione wymagania 
ochrony środowiska, wioś zgodnie z art. 365 ust. 3 pkt 3 wstrzymuje jej użytkowanie. 
Natomiast po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania wioś zgodnie z art. 372 
wyraża zgodę na oddanie tej instalacji do użytkowania.

WIOŚ w Warszawie w 2012 r. został poinformowany, na podstawie art. 76 ust. 4 
ustawy – Prawo ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania 
2 nowo zbudowanych instalacji w powiecie mławskim:

∙ Fermy drobiu w m. Bońkowo Kościelne gm. Radzanów – Gospodarstwo Rolne 
Syberia Koźlakiewicz Spółka Jawna;

∙ Fermy drobiu w m. Bońkowo Kościelne gm. Radzanów – Gospodarstwo Rolne 
Miączyn Koźlakiewicz Spółka Jawna;

W 2012 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową w terenie jednej ze zgłoszonych 
instalacji – Fermy drobiu w m. Bońkowo Kościelne gm. Radzanów – Gospodarstwa 
Rolnego Syberia Koźlakiewicz Spółka Jawna. W wyniku kontroli ustalono, że ferma 
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie fermy drobiu należącej do Gospodarstwa 
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Rolnego Miączyn Koźlakiewicz S.J. w Mławie. Bezpośrednie otoczenie ww. ferm sta-
nowią pola uprawne. Najbliższa zabudowa zagrodowa leży w odległości ok. 0,6 km od 
kurników.

Dla działki, na której zlokalizowana jest ferma, położonej na terenie sołectwa Boń-
kowo Kościelne nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ferma posiada następujące decyzje dot. procesu budowlanego:
∙ decyzja Wójta Gminy Radzanów o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia z dnia 29.06.2010 r. znak: 7627/1/2010 wydaną 
Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi,

∙ decyzja Wójta Gminy Radzanów nr 5/2010 z dnia 12.10.2010 r. określająca 
warunki zabudowy wydaną Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi,

∙ decyzja Starosty Mławskiego Nr 555/10 z dnia 18.10.2010 zatwierdzająca pro-
jekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, wydaną Panu Aleksandro-
wi Koźlakiewiczowi,

∙ decyzja Starosty Mławskiego Nr 158/10 z dnia 04.11.2010 przenosząca pozwole-
nie na budowę, decyzję Nr 555/10 z dnia 18.10.2010 wydaną Panu Aleksandrowi 
Koźlakiewiczowi na Gospodarstwo Rolne Syberia Koźlakiewicz Spółka Jawna,

∙ zawiadomienie o zakończeniu budowy do PINB w Mławie z dnia 24.08.2012 r.
W dniu kontroli 05.10.2012 r. Ferma nie była użytkowana.
Ferma składa się z 6 budynków inwentarskich (każdy o pow. 2172 m2), w których 

prowadzony będzie ściołowy chów drobiu – brojlera kurzego o maksymalnej obsadzie 
240 000 szt./cykl.

Na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu Gospodarstwo Rolne Sybe-
ria Koźlakiewicz S.J. w Mławie posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego z dnia 25.01.2012 r. znak: PŚ.V.7222.18.2011.KS.

W wyniku kontroli stwierdzono:
1. Brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych 

zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do 
stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Mławie (art. 122 ust. 1 pkt 3a ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

2. Kopia planów nawożenia wraz z opinią Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
na 2012 rok nie była przekazana Wójtowi Gminy Radzanów oraz Mazowieckie-
mu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

W zarządzeniu pokontrolnym z dnia 15.11.2012 r. MWIOŚ zobowiązał prowadzą-
cego instalację do usunięcia naruszeń.

Pismem z dnia 19.11.2012 r. Spółka poinformowała o działaniach podjętych w celu 
realizacji zarządzenia.

W przypadku drugiego zgłoszenia zamiaru przystąpienia do użytkowania, przepro-
wadzono kontrolę dokumentacyjną. Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono 
m.in., że prowadzący instalację posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego w dniu 24.01.2012 r. W związku z powyższym 
Delegatura WIOŚ w Ciechanowie zaplanowała przeprowadzenie kontroli w terenie 
w 2013 r. (II kwartał) ww. instalacji.

Ponadto w 2012 r. w trakcie kontroli użytkowanej Fermy drobiu w m. Mdzewo 
stwierdzono rozbudowę instalacji IPPC i niepoinformowanie o tym MWIOŚ na podsta-
wie art. 76 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Podczas kontroli ustalono, że 
prowadzący instalację posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego dla rozbudowanej instalacji. Nie stwierdzono przesłanek do 
podjęcia postępowania w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji, w trybie art. 365 
ust. 2 pkt 3 Prawo ochrony środowiska. Prowadzący instalację ukarany został grzywną 
w drodze mandatu karnego na podstawie art. 331 Prawo ochrony środowiska.

Z poważaniem 
 
z-ca GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
mgr inż. Roman Jaworski
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Bogdana Pęka, 

Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa 
oraz Andrzeja Pająka

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

Lecha Witeckiego

Budowy 2 km chodnika przy drodze krajowej nr 62 (trasa Płock – Wło-
cławek) domagają się mieszkańcy Popłacina w powiecie płockim. Społeczny 
komitet budowy ścieżki rowerowo-pieszej w Popłacinie zebrał w tej sprawie 
ponad sto podpisów, wysłał wiele pism między innymi do Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon Płock i Komendy Miejskiej Policji 
w Płocku, a także rozmawiał z parlamentarzystami ziemi płockiej i wójtem 
gminy Nowy Duninów, wszędzie szukając pomocy.

W 2013 r. ma odbyć się remont drogi krajowej na odcinku około 20 km, 
ale z informacji udzielonych komitetowi społecznemu przez wójta wynika, że 
mieszkańcy Popłacina nie mają co liczyć na ścieżkę. Dlaczego? Piłka odbija-
na jest między wójtem Mirosławem Krysiakiem a GDDKiA. Odpowiadając 
społecznemu komitetowi, GDDKiA w Płocku odpisał w następujący sposób: 
„inwestorem jest jednostka samorządowa, w gestii której leży opracowa-
nie dokumentacji projektowej, wykupy gruntów w przypadku braku terenu 
w pasie drogowym na zlokalizowanie chodników, uzyskanie pozwolenia na 
budowę oraz 50% udziału w kosztach robót. Warunkiem realizacji inwestycji 
jest pozyskanie przez strony porozumienia środków finansowych na ten cel. 
Po zaakceptowaniu przez gminę zasad współpracy, to jest budowę ciągu 
pieszo-rowerowego w porozumieniu pomiędzy Zarządcą DK 62 a Samorzą-
dem – Gminą Nowy Duninów, GDDKiA umieści zadanie w planie budowy 
chodników na lata 2012–2015”.

Wójt na interwencję z 4 lutego bieżącego roku nie odpisał. 18 marca 
bieżącego roku ponownie wysłałem pismo, tym razem za potwierdzeniem 
odbioru. Nie może być tak, że niektórzy mieszkańcy są pomijani przy inwe-
stycjach: Popłacin jest ostatnią miejscowością przy trasie nr 62, która nie 
posiada chodnika, czego efektem są trzy ofiary śmiertelne w ciągu czterech 
lat (tak wynika z raportu policji), podczas gdy w Soczewce – miejscowości 
położonej dalej – nawierzchnie ścieżek są ponownie remontowane.

Dziwić się także należy temu, że koalicja PO-PSL, która obecnie rządzi 
krajem oraz samorządem wojewódzkim, powiatowym i gminnym, ma proble-
my z załatwieniem tak drobnej sprawy. Środki z UE są na wyciągnięcie ręki 
– wystarczą tylko chęci i odrobina dobrej woli. Mieszkańców Popłacina nie 
obchodzi, kto powinien odpowiadać za tę inwestycję, a w tej chwili odsyłani 
są od urzędnika do urzędnika, od samorządu gminnego do powiatowego, od 
GDDKiA do samorządu i na odwrót.

W tej sytuacji bardzo prosimy o zdecydowane zajęcie stanowiska i udzie-
lenie odpowiedzi na pytanie mieszkańców: czy i w jakim stopniu za budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 62 odpowiada wójt gminy, 
a w jakim GDDKiA?

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski 
Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Andrzej Pająk
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Oddowiedd�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 11 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Marka Martynowskiego wspólnie z in-

nymi senatorami złożone podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 2013 r., 
przesłane pismem z dnia 25 marca br. sygn. akt BPS/043-29-1198-MTBGM/13, 
w sprawie budowy chodnika przy drodze krajowej nr 62 w miejscowości Popłacin 
w powiecie płockim, przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mając na względzie poprawę 
bezpieczeństwa pieszych wzdłuż dróg krajowych, opracowała „Program Budowy 
Chodników”.

Aktualnie Program zawiera 581 zadań. Zadania w Programie zostały uporządko-
wane w ściśle ustalonej kolejności, według matematycznego algorytmu, który poprzez 
nadanie zadaniom wartości punktowej, wskazuje pilność ich wykonania. Algorytm 
bierze pod uwagę bezpieczeństwo pieszych w tym wskaźniki liczby zabitych i rannych. 
Przyjęte kryteria pozwalają na efektywne wykorzystanie ograniczonych środków fi-
nansowych i umożliwiają podejmowanie działań, w pierwszej kolejności na odcinkach 
dróg stwarzających największe zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie polegające na budowie 2 km chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 62 w miej-
scowości Popłacin nie spełnia powyższych kryteriów i nie zostało ujęte w ww. Programie.

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

Warszawa, 11.04.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2013 r., które wpłynęło w dniu 28 marca 

2013 r., znak: BPS/043-29-1198-GDDKA/13, przy którym przekazano oświadczenie 
złożone przez Pana Senatora Marka Martynowskiego wspólnie z innymi Senatorami, 
dotyczące budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Popłacin na odcinku od 
km 112+335 do km 114+778 wzdłuż drogi krajowej nr 62, uprzejmie przedstawiam 
wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Uprzejmie informuję, iż w związku z interwencjami w kwestiach zagadnień opisa-
nych w ww. oświadczeniu Senatorów RP, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad (GDDKiA) przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie 
stanu faktycznego i prawnego.

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., która została zmieniona uchwałą Rady Mi-
nistrów z dnia 6 listopada 2012 r. Zapisy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2011–2015 określają limity finansowe przeznaczone na inwestycje i remontowanie na 
sieci dróg w całym kraju i są one dalece niewystarczające aby zrealizować wszystkie 
zadania, nawet bardzo istotne z punktu widzenia uwarunkowań regionalnych.

Ograniczone możliwości finansowania całego Programu Budowy Dróg Krajowych do 
2015 r., spowodowały konieczność dokonania w ww. Programie podziału inwestycji na 
takie, które będą realizowane w pierwszej kolejności (załącznik Nr 1 ww. Programu) ze 
względu między innymi na: zaawansowanie procesu przygotowania inwestycji do reali-
zacji, wskaźniki średniodobowego ruchu pojazdów oraz istotność inwestycji z punktu 
widzenia całej sieci dróg krajowych. Następna grupa inwestycji, będących wynikiem do-
konania podziału w oparciu o ww. kryteria to zadania, które mogą być zrealizowane do 
2013 r., o ile będzie można uzyskać dodatkowe finansowanie dla tych inwestycji drogo-
wych tj. załącznik Nr 1a oraz przeznaczone do realizacji po 2013 r. tj. załącznik Nr 2.

Program w dobie ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego musiał zostać do-
stosowany do określonych możliwości finansowych państwa. Tym samym zadanie 
polegające na przebudowie drogi krajowej nr 62 z drogi klasy G do parametrów drogi 
klasy GP przebiegającej w granicach administracyjnych Gminy Nowy Duninów, które 
obejmowałoby swoim zakresem również budowę ciągu pieszo-rowerowego, nie zostało 
ujęte w Programie. W związku z ustalonymi limitami i ograniczeniami Oddział GDDKiA 
w Warszawie wstrzymał prace nad opracowaniem dokumentacji dla ww. zadania.

Niezależnie od powyższego GDDKiA jest świadoma konieczności zapewnienia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych i podejmuje, w miarę posiada-
nych środków, działania zmierzające 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”, „Planie budowy chodników” oraz w „Programie Redukcji 
Liczby Ofiar Śmiertelnych”. Kolejność realizacji wszystkich zadań w skali całego kra-
ju została ustalona według ściśle określonych kryteriów, którymi są między innymi: 
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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 chodnika we wskazanej przez Senatorów lokali-
zacji nie zostało ujęte w ww. Planach i Programie. Wyniki przeprowadzonych analiz 
nie pozwalają bowiem zakwalifikować ww. inwestycji do realizacji, gdyż w skali sieci 
drogowej całego kraju, istnieją zadania które ze względu na występujące na nich pro-
blemy muszą zostać zrealizowane w pierwszej kolejności.

Należy również podkreślić, iż Oddział GDDKiA w Warszawie pismem znak: GDDKiA- 
-O/Wa-Z1.2/4100/3/2012 z dnia 4 lutego 2013 roku poinformował Społeczny Komitet 
Budowy Ścieżki Pieszo-Rowerowej w Popłacinie o innej możliwości wybudowania ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 62 na odcinku od km 112+335 do km 
114+778 w miejscowości Popłacin. Oddział GDDKiA w Warszawie stoi na stanowisku, 
że przy braku możliwości wykonania przebudowy drogi krajowej nr 62 wykonanie ciągu 
pieszo-rowerowego może być rozpatrywane tylko w trybie właściwym dla budowy tego 
typu urządzeń przy drogach krajowych na zasadzie współfinansowania przez Gminy.

Gmina Nowy Duninów zaproponowała natomiast rozwiązanie lokalizacji ciągu 
pieszo-rowerowego, które nie może zostać przyjęte, gdyż nie uwzględnia zasady, iż 
ciągi piesze i pieszo-rowerowe powinno „odsuwać się” od jezdni, a nie przysuwać. 
Tylko w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych warunkami miejscowymi oraz przy 
przebudowie albo remoncie ulic dopuszcza się usytuowanie chodnika (ścieżki pie-
szo-rowerowej) bezpośrednio przy jezdni, ale pod warunkiem zastosowania wygro-
dzenia oddzielającego chodnik (ciąg pieszo-rowerowy) od jezdni lub innych urządzeń 
zapewniających bezpieczeństwo ruchu. Rozwiązanie to nie może odbywać się kosztem 
odwodnienia drogi. Natomiast w ramach przebudowy można wykonać zgodnie z wy-
tycznymi dla drogi klasy GP chodnik (ciąg pieszo-rowerowy) w odległości od krawędzi 
jezdni nie mniejszej niż 5,0 m, a dla drogi klasy G (DK62) chodnik (ciąg pieszo-rowe-
rowy) w odległości od krawędzi jezdni nie mniejszej niż 3,5 m. Ten warunek wynika 
z §43 ust. 1 oraz §46 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).

Wójt Gminy Nowy Duninów, po zapoznaniu się z wystąpieniami Społecznego Ko-
mitetu Budowy Ścieżki pieszo-rowerowej oraz opiniami GDDKiA, przekazał do Od-
działu GDDKiA w Warszawie pismo z dnia 26 marca 2013 r. znak: RG.7226.1.4.2013, 
w którym stwierdził, iż stanowisko ww. Komitetu nie było uzgadniane w Urzędem 
Gminy i potwierdził, iż choć inicjatywa jest słuszna, to pisma Komitetu zawierają wiele 
nieścisłości (kopia pisma* w załączeniu).

Odnosząc się do zagadnień poruszonych przez Senatorów RP, uprzejmie informu-
ję, iż rozdział środków finansowych przy współpracy GDDKiA z samorządem dla tego 
typu zadania uzależniony jest od przyznanych GDDKiA środków finansowych i musi 
uwzględniać zagrożenia wypływające z bezpieczeństwa dla ruchu, natężenie ruchu 
pieszego oraz kolejność kierowanych wniosków ze strony Urzędów Gmin. Tak skla-
syfikowane zadania pozwalają na efektywne wykorzystanie ograniczonych środków 
finansowych, jakimi dysponuje GDDKiA oraz na podejmowanie działań poprawiają-
cych bezpieczeństwo ruchu drogowego w tych miejscach i na tych odcinkach dróg 
krajowych, na których ten problem jest największy.

Zgodnie z przyjętymi zasadami współpracy przy realizacji tego typu zadań w opar-
ciu o zawierane z samorządami porozumienia, inwestorem w takich przypadkach jest 
jednostka samorządowa, w gestii której leży opracowanie dokumentacji projektowej, 
wykupy gruntów w przypadku braku terenu w pasie drogowym na zlokalizowanie 
chodników, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz 50% udział w kosztach robót. 
GDDKiA pokrywa pozostałe koszty robót. Warunkiem realizacji inwestycji jest pozy-
skanie przez strony porozumienia środków finansowych na ten cel.

* Załącznik do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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GDDKiA w obecnej perspektywie finansowej nie posiada zabezpieczonych środków 
na realizację ww. działań w ww. zakresie. W związku z powyższym zarzut sformuło-
wany przez Panów Senatorów, jakoby występował spór pomiędzy władzami Gminy 
Nowy Duninów, a GDDKiA, kto ma być inwestorem dla ww. zadania – nie znajduje 
uzasadnienia. GDDKiA przystąpiłaby do realizacji ww. zadania, gdyby nie okoliczno-
ści związane z wprowadzonymi limitami finansowymi, o których mowa w pierwszej 
części niniejszego pisma.

W bieżącym roku remont drogi krajowej nr 62 na odcinku przechodzącym przez 
miejscowość Popłacin znajduje się na liście zadań rezerwowych, co oznacza, że zadanie 
może zostać zrealizowane w przypadku uzyskania oszczędności na postępowaniach 
przetargowych dla zadań ujętych w planie. Zadanie byłoby realizowane w oparciu 
o zgłoszenie i uwarunkowane będzie wykonaniem zaplanowanych robót budowlanych 
w istniejącym pasie drogowym bez możliwości podniesienia parametrów drogi tj. wy-
konania nowych elementów drogi w tym budowy ww. ciągu pieszo-rowerowego.

Podsumowując, uprzejmie informuję, iż wnioskowana budowa ciągu pieszo-rowe-
rowego może zostać wykonana pod warunkiem spełnienia ww. warunków oraz pozy-
skania przez GDDKiA dodatkowych odpowiednich środków finansowych, które zabez-
pieczą realizację tego typu zadania.

Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności, o której mowa w oświadczeniu Sena-
torów RP, uprzejmie informuję, iż zakres zadań realizowanych przez GDDKiA wynika 
w szczególności z art. 18 i następnych ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260). Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami 
wśród podstawowych zadań GDDKiA nie zostały wymienione zadania polegające na 
budowie chodników. Oczywistym jest, iż budowa chodnika stanowi element poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i w tym zakresie jest ona realizowana przez GDDKiA. 
Jednakże należy mieć na uwadze, że biorąc pod uwagę całą sieć dróg krajowych, 
GDDKiA musiała przyjąć kryteria ustalające kolejność realizacji poszczególnych zadań. 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Popłacin jest w opinii GDDKiA zasad-
na, jednakże ze względu na wprowadzone limity finansowe oraz kryteria ustalające 
kolejność realizacji zadań, zadanie to nie uzyskało zabezpieczenia środków w obec-
nej perspektywie finansowej. Co nie oznacza, iż GDDKiA nie widzi konieczności re-
alizacji przedmiotowego zadania. GDDKiA dokłada wszelkich starań, aby realizować 
inwestycje drogowe, jednakże zakres realizacji zadań każdorazowo uzależniony jest 
od wysokości przyznanych środków finansowych. Taka sytuacja ma również miejsce 
w niniejszej sprawie.

Z szacunkiem 
 
GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
z up. Andrzej Maciejewski
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 

Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego 
oraz Krzysztofa Słonia

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
W nawiązaniu do pism, kierowanych zarówno do Biura Prokuratora Ge-

neralnego, jak i do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, dotyczących pana 
Włodzimierza K., w których przedstawiano uwagi i zarzuty w zakresie pro-
wadzonego postępowania w sprawie o sygn. Ds 1777/05 i Ds 427/06, 
zwracamy się z prośbą, by Pan Prokurator Generalny przyjął osobiście pana 
Włodzimierza K. i zapoznał się z posiadanymi przez niego dowodami w po-
staci zdjęć, które przeczą stanowisku prokuratury niedopatrującej się prze-
stępstwa podczas czynności egzekucyjnych w gospodarstwie pana K. Pra-
gniemy podkreślić, że posiadane przez pana K. zdjęcia potwierdzają fakty 
kradzieży inwentarza pana K. podczas czynności egzekucyjnych, a także 
zachowania noszące znamiona znęcania się nad zwierzętami.

Pan K. prowadzi w tej chwili dramatyczny protest na terenie obiektu 
Torwar i domaga się wysłuchania. Naszym zdaniem należy mu stworzyć 
taką możliwość.

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny poważnie podszedł do drama-
tycznego protestu człowieka niemogącego „doprosić się” właściwych czyn-
ności prokuratury.

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń

Oddowiedd�

Warszawa, 4.04.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 25 marca 2013 r. (nr BPS/043- 

-29-1199/13), które wpłynęło do Prokuratury Generalnej w dniu 27 marca 2013 r., 
oświadczenie złożone przez senatora Marka Martynowskiego wspólnie z innymi se-
natorami podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie 
prawomocnie zakończonego postępowania o sygnaturze Ds 1777/05 i Ds 427/06 Pro-
kuratury Rejonowej w Brzesku, dotyczącej Pana Włodzimierza K., który prowadzi pro-
test na terenie obiektu Torwar i domaga się wysłuchania, w którym to oświadczeniu 



29. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2013 r. 117

zawarto prośbę o przyjęcie Pana Włodzimierza K. i zapoznanie się posiadanymi przez 
niego dowodami, uprzejmie informuję, iż w dniu 26 marca 2013 r. Pan Włodzimierz K. 
został przyjęty przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Pana Roberta Hernanda.

W trakcie wskazanego spotkania przyjęto od Pana Włodzimierza K. wniosek, w któ-
rym przedstawił swoje zastrzeżenia do prowadzonych i prawomocnie zakończonych 
postępowań przygotowawczych oraz postępowań cywilnych, których był stroną.

Poinformowano zainteresowanego, że podniesione przez niego kwestie będą pod-
dane ocenie przez właściwe organy prokuratury, a stosowną odpowiedź otrzyma po 
analizie akt.

Wskazać w tym miejscu należy, iż za pośrednictwem Departamentu Postępowa-
nia Przygotowawczego Prokuratury Generalnej, polecono Prokuraturze Apelacyjnej 
w Krakowie, zbadanie podnoszonych przez Pana Włodzimierza K. zarzutów w odnie-
sieniu do wskazanych postępowań przygotowawczych oraz rozpoznanie jego wniosku 
o przekazanie spraw poza okręg małopolski i udzielenie wnioskującemu odpowiedzi.

Polecono również przeanalizowanie w Departamencie Postępowania Sądowego 
spraw cywilnych, których stroną był Pan Włodzimierz K. pod kątem ewentualnego 
wzruszenia zapadłych rozstrzygnięć.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 

Wojciecha Skurkiewicza, Wiesława Dobkowskiego, 
Macieja Klimy, Bohdana Paszkowskiego, Roberta Mamątowa, 

Jana Marii Jackowskiego oraz Krzysztofa Słonia

skierowane do głównego inspektora ochrony środowiska Andrzeja Jagusiewicza

Szanowny Panie!
W ostatnich latach w Polsce nastąpił bardzo dynamiczny rozwój energe-

tyki wiatrowej, a w ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego coraz licz-
niej zgłaszają się mieszkańcy różnych gmin z obszaru województwa łódzkie-
go głęboko zaniepokojeni sposobem przeprowadzania inwestycji w zakresie 
budowy farm wiatrowych na ich terenie. 

W związku z tym pragniemy zapytać Pana, który, jak mamy nadzieję, 
stale monitoruje tę kwestię, o następujące okoliczności.

Po pierwsze, prosimy o szczegółową listę zrealizowanych, budowanych 
lub planowanych farm wiatrowych na terenie województwa łódzkiego z po-
działem na poszczególne gminy. Czy przed podjęciem decyzji o lokalizacji 
farmy wiatrowej zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne procedury, 
a w szczególności badanie oddziaływania wpływu na środowisko? Czy siłow-
nie wiatrowe stanowią zagrożenie dla lokalnych ekosystemów, a jeżeli tak, to 
jakiego rodzaju jest to zagrożenia? Czy badano, jaki jest bilans emisji CO2 i zu-
żytej energii przy wytwarzaniu, transporcie, montażu, eksploatacji i likwidacji 
wiatraków, stacji transformatorowych, sieci przesyłowych, budowie dróg do-
jazdowych i pracach ziemnych, odtworzenia zużycia dróg publicznych poprzez 
transport elementów wiatraka, przetwarzające i zastępcze źródła pracujące 
luzem, emisji CO2 koniecznej do wypracowania dotacji do energetyki wiatro-
wej przez gospodarkę i inne związane z eksploatacją wiatraków?

Po drugie, pytamy, czy znane są źródła, z jakich pochodzą środki na 
budowę wyżej wymienionych farm?

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień w tej 
kwestii.

Z poważaniem 
Marek Martynowski Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk  Wojciech Skurkiewicz 
Wiesław Dobkowski Maciej Klima 
Bohdan Paszkowski Robert Mamątow 
Jan Maria Jackowski Krzysztof Słoń

Oddowiedd�  
ZASTĘPCY GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 5 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż oświadczenie złożone przez grupę senato-

rów na 29. posiedzeniu Senatu RP w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie lokalizacji i bu-
dowania farm wiatrowych na terenie województwa łódzkiego, przesłane Głównemu 
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Inspektorowi Ochrony Środowiska pismem z dnia 25 marca 2013 r. znak: BPS/043-
-29-1200/13, zostało przekazane Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska do 
załatwienia zgodnie z kompetencjami.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska 
określone są w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.) oraz w przepisach szczególnych. Zgodnie z art. 2 
ust. 1 tej ustawy, do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola podmio-
tów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 150 z późn. zm.). Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska nie 
uczestniczą w procesie inwestycyjnym. Natomiast do zadań IOŚ należy udział w prze-
kazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzię-
cie mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
(art. 2 ust. 1 pkt 7). Wykaz tych przedsięwzięć został określony w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Instalacje wykorzystujące do 
wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru zostały ujęte w ww. rozporządzeniu 
Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska na 30 dni przed ter-
minem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowywanego obiektu 
budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mo-
gące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor 
jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o pla-
nowanym terminie:

1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowywanego obiektu 
budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;

2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.
Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska wymaganiami ochrony 

środowiska dla nowo budowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespo-
łu obiektów lub instalacji są:

1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administra-
cyjnych środków technicznych chroniących środowisko;

2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw 
lub decyzji;

3) uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze 
środowiska;

4) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badań i sprawdzeń, wynika-
jących z mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniu 
warunków emisji.

Z poważaniem 
 
z-ca GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
mgr inż. Roman Jaworski
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Stanowisko 
ZASTĘPCY GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 5 kwietnia 2013 r.

Pan 
Michał Kiełsznia 
Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przekazuję do załatwienia zgodnie z kompetencjami oświadczenie zło-

żone przez grupę senatorów na 29. posiedzeniu Senatu RP w dniu 21 marca 2013 r. 
w sprawie lokalizacji i budowania farm wiatrowych na terenie województwa łódzkie-
go, przesłane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska pismem z dnia 25 marca 
2013 r. znak: BPS/043-29-1200/13 przez Jana Wyrowińskiego Wicemarszałka Sena-
tu (data wpływu do GIOŚ – 28.03.2013 r.).

Jednocześnie wyjaśniam, iż Inspekcja Ochrony Środowiska uczestniczy w prze-
kazywaniu do oddania do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako 
przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbu-
dowanego lub przebudowywanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub insta-
lacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:

1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowywanego obiektu 
budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;

2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.
Kopię odpowiedzi udzielonej Panu Bogdanowi Borusewiczowi Marszałkowi Senatu 

RP proszę przekazać do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Z poważaniem 
 
z-ca GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
mgr inż. Roman Jaworski
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Oddowiedd 
GENERALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 26.04.2013 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2013 r., znak: BPS/043-29-1200/13, skiero-

wane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a następnie przekazane do General-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska, dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora 
Marka Martynowskiego wraz z grupą senatorów w sprawie lokalizacji i budowania farm 
wiatrowych na terenie województwa łódzkiego, przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie należy podkreślić, iż kwestie związane z wpływem turbin wiatrowych 
na całość środowiska są analizowane na etapie procedury oceny oddziaływania na 
środowisko. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopa-
da 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397), zwanego dalej Rozporządzeniem, instalacje plano-
wane na lądzie wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, o mocy nominalnej 
elektrowni nie mniejszej niż 100 MW, lub instalacje planowane w obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, wymagają 
zawsze przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast zgodnie z §3 
ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w przypadku instalacji wykorzystujących siłę wiatru do 
produkcji energii, o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, których moc jest mniej-
sza niż 100 MW, oraz wszystkich zlokalizowanych na obszarach objętych niektórymi 
formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 
obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne i zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe) na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220, ze zm.), taki obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko może zostać nałożony. W myśl art. 71 ust. 2 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, przed 
realizacją przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu konieczne jest uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w określonych przypadkach również 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko wiąże się z przeprowadzeniem postępowania 
administracyjnego, które w szczególności obejmuje: weryfikację raportu o oddziaływa-
niu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą OOŚ 
opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowa-
niu. W ramach ww. oceny, w myśl art. 62 ust. 1 ustawy OOŚ, określa się, analizuje 
oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko oraz zdrowie i warunki ży-
cia ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między ww. elementa-
mi, możliwość oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, a także wymagany zakres monitorowania.

Podczas oceny oddziaływania na środowisko weryfikuje się wpływ na lokalną spo-
łeczność i środowisko wszystkich generowanych przez farmy wiatrowe oddziaływań, 
w tym hałasu, infradźwięków czy efektu migotania cieni. Analizuje się ponadto wpływ 
projektowanych turbin wiatrowych na wszystkie tereny objęte powierzchniowymi for-
mami ochrony przyrody (np. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci 
Natura 2000), na krajobraz, jak również na awifaunę i chiropterofaunę, jako te grupy 
organizmów, które są najbardziej zagrożone realizacją tego typu przedsięwzięć. Wnio-
ski z powyższych czynności powinny znaleźć się w dokumentacji dla rozpatrywanej 
inwestycji i w warunkach nałożonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przepro-
wadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, będzie także związane z zapew-
nieniem możliwości udziału społeczeństwa. Organ właściwy do wydania ww. decyzji 
zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwościach, 
sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do raportu o oddziaływaniu na środowi-
sko, wskazując 21-dniowy termin ich składania. Zgodnie bowiem z art. 29 oraz art. 80 
ustawy OOŚ każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w ramach udziału społe-
czeństwa w postępowaniu, a organ administracji właściwy do wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany je rozpatrzyć przed wydaniem decyzji.

Minimalizacja generowanych przez farmy wiatrowe ewentualnych uciążliwości dla 
lokalnych społeczności, położonych w pobliżu wnioskowanych ww. farm, oraz zabez-
pieczenie środowiska przed ich ewentualnym negatywnym wpływem odbywa się po-
przez spełnienie przez inwestora wszelkich wymogów wskazanych w szeregu ustaw 
i aktach wykonawczych dotyczących tego rodzaju działalności, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych. 
Stopień uciążliwości oraz poziom i rodzaje zagrożeń wynikające z realizacji przedmio-
towego zamierzenia inwestycyjnego powinny zostać zidentyfikowane i zweryfikowa-
ne podczas oceny oddziaływania na środowisko. Organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie materiału dowodowego winien 
w ww. decyzji zawrzeć warunki, których spełnienie zagwarantuje, iż realizacja przed-
sięwzięcia nie spowoduje jego znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na 
zdrowie ludzi. Natomiast w przypadku braku możliwości wyeliminowania ww. oddzia-
ływania następuje odmowa zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami, decyzję o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla farm wiatrowych wydają wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Tylko 
w wyjątkowych okolicznościach decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje 
regionalny dyrektor ochrony środowiska. Dzieje się tak najczęściej w przypadku, gdy 
planowana w ramach realizacji farmy wiatrowej linia elektroenergetyczna przechodzi 
przez teren zamknięty, np. przez teren linii kolejowych, a także gdy projektowane tur-
biny wiatrowe są zlokalizowane na morzu.

Z powyższego względu, odpowiadając na pytanie dotyczące farm wiatrowych na te-
renie województwa łódzkiego, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest w stanie 
przedstawić bazę dotyczącą farm wiatrowych, które uzyskały uzgodnienie realizacji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w latach 2010–2013 (według 
stanu na dzień 9 kwietnia 2013 r.). Baza ta dostępna jest w formie arkusza pod 
bezpośrednim adresem internetowym: http://bip.lodz.rdos.gov.pl/images/wiatraki/
na%20strone%2009.04.2013.xls

Nawiązując do kolejnego pytania o przeprowadzenie wszelkich niezbędnych pro-
cedur, w szczególności badań z zakresu oddziaływania na środowisko, przy realizacji 
farm wiatrowych w województwie łódzkim, opierając się na powyższym wykazie, na-
leży stwierdzić, że dla obecnych w bazie turbin wiatrowych została przeprowadzona 
ocena oddziaływania na środowisko.

Odpowiadając na pytanie, czy siłownie wiatrowe stanowią zagrożenie dla lokal-
nych ekosystemów i jakiego rodzaju są to zagrożenia, wskazać trzeba, iż nieprawi-
dłowo zlokalizowane turbiny wiatrowe mogą oddziaływać negatywnie na lokalne eko-
systemy. Zagrożenie dotyczy przede wszystkim gatunków występujących w otoczeniu 
farm wiatrowych, w szczególności ptaków i nietoperzy. Mogą one ulegać kolizjom z si-
łowniami wiatrowymi na skutek specyficznej biologii i ekologii ww. grup organizmów 
np. ze względu na wielkość rozmiarów ciała, mało zwrotny lot, specyfikę pola i kątów 
widzenia, wykorzystywanie wysokich budowli (np. wież wiatraka) jako miejsc godów 
itp. Dodatkowo w przypadku nietoperzy obserwowana jest ich śmiertelność w sąsiedz-
twie elektrowni wiatrowych wskutek szoku ciśnieniowego (barotraumy), polegającego 
na pękaniu pęcherzyków płucnych, w obszarze obniżonego ciśnienia za obracającą się 
łopatą wirnika. Farmy wiatrowe mogą powodować jednocześnie zajęcie siedlisk byto-
wania poszczególnych przedstawicieli fauny, jak również opuszczenie terenów znajdu-
jących się w pobliżu czynnych turbin wiatrowych. Mogą również stanowić przeszkodę 
na trasie przelotów ptaków i nietoperzy, zarówno w aspekcie lokalnym (między miej-
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scami gniazdowania i żerowiskami), jak również podczas sezonowych migracji jesien-
nych i wiosennych, gdy poszczególne gatunki przemieszczają się pomiędzy obszarami 
zimowania i terenem, na którym odbywają rozród. Natomiast oddziaływanie na florę 
dotyczy zagrożenia zniszczeniem bezpośrednim roślin i ich siedlisk podczas budowy 
turbin wiatrowych, oraz dróg dojazdowych i serwisowych na potrzeby funkcjonowania 
przedsięwzięcia.

Jeśli chodzi o kwestie związane z badaniem bilansu emisji CO2 i zużytej energii 
przy wytwarzaniu, transporcie, montażu, eksploatacji i likwidacji wiatraków, stacji 
transformatorowych, sieci przesyłowych, budowie dróg dojazdowych i pracach ziem-
nych, zauważyć należy, iż kwestie te dotyczą wielu przedsięwzięć i są rozstrzygane 
przy postępowaniach i w decyzjach wydawanych dla każdego z nich oddzielnie. Doty-
czy to np. odtworzenia „zużytych” dróg publicznych, na skutek transportu elementów 
turbiny wiatrowej. Odnosząc się natomiast do bilansu emisji CO2 koniecznej do wy-
pracowania dotacji do energetyki wiatrowej przez gospodarkę zaznaczam, że powyższe 
kwestie nie podlegają organom odpowiedzialnym za środowisko.

Odnosząc się do pytania o źródła, z jakich pochodzą środki na budowę farm wia-
trowych na terenie województwa łódzkiego, informuję, że Generalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska nie dysponuje tego rodzaju informacjami, gdyż nie są to wiadomości 
związane ze środowiskowymi uwarunkowaniami realizacji tych inwestycji, które orga-
ny środowiskowe badają i oceniają.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
GENERALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
Z-ca Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska 
Piotr Otawski
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Macieja Klimy, 

Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pęka, 
Jana Marii Jackowskiego oraz Krzysztofa Słonia

skierowane do komisarza wyborczego w Skierniewicach Katarzyny Wesołowskiej-Zbudniewek

Szanowna Pani Komisarz!
Do biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy sołectwa Złota, którzy 

nie zgadzają się z uchwałą Rady Gminy Głuchów nr XVIII/117/2012 z dnia 
28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Głuchów na okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każ-
dym okręgu wyborczym. Jak podnoszą mieszkańcy, uchwała RG zupełnie 
pomija wolę i interesy mieszkańców oraz narusza integralność historycz-
nych przysiółków, a także sztucznie dzieli zintegrowaną wspólnotę miesz-
kańców sołectwa Złota na dwa okręgi wyborcze i tym samym narusza zasa-
dy zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa wynikające z art. 417 
§2 kodeksu wyborczego i zasady podziału na okręgi wyborcze wynikają-
ce z art. 419 §2 kodeksu wyborczego, bowiem nie przestrzega zasady, że 
w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka po-
mocnicza gminy, czyli sołectwo, które w tym przypadku jest dzielone. Tym 
samym uchwała RG jest sprzeczna z art. 417 §2 kodeksu wyborczego, pkt 8 
i 9 wytycznych PKW.

Prosimy o ustosunkowanie się do przytoczonych argumentów oraz o wy-
jaśnienie rozbieżności stanowisk wyrażonych w postanowieniach nr 2/2012 
z dnia 9 października 2012 r. i nr 3/2012 z dnia 23 października 2012 r.

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień w tej 
kwestii.

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Maciej Klima 
Wojciech Skurkiewicz 
Bogdan Pęk 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń

Oddowiedd�

Skierniewice, 9 kwietnia 2013 r.

Pan Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z otrzymanym w dniu 3 kwietnia 2013 r. pismem znak BPS/043-29- 
-1201/13 dotyczącym oświadczenia złożonego przez senatora Marka Martynowskiego 
wspólnie z innymi senatorami podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 
2013 r. wyjaśniam, co następuje.

Oświadczenie dotyczy podziału sołectwa Złota na dwa okręgi wyborcze w wybo-
rach do Rady Gminy Głuchów.

Zasady podziału gminy na okręgi wyborcze uregulowane są w art. 417 i 419 usta-
wy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, 
poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, 
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Nr 171, poz.1016 oraz Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529). 
Z przepisów tych wynika, że okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza, którą 
jest sołectwo a jednostki pomocnicze łączy się lub dzieli na dwa lub więcej okręgów 
wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedsta-
wicielstwa. Jednolitą normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby 
mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.

W Gminie Głuchów wybiera się w okręgu wyborczym jednego radnego. Liczba rad-
nych wynosi 15, co oznacza, że Gmina Głuchów musi być podzielona na 15 okręgów 
wyborczych. W Gminie Głuchów utworzono 15 sołectw z następującą liczbą manda-
tów wynikającą z normy przedstawicielstwa:

1. Sołectwo Białynin  1,19
2. Sołectwo Białynin Płd.  0,95
3. Sołectwo Borysław  0,71
4. Sołectwo Celigów  0,59
5. Sołectwo Głuchów  2,72
6. Sołectwo Janisławice  0,68
7. Sołectwo Jasień  0,82
8. Sołectwo Kochanów  0,53
9. Sołectwo Michowice  1,05

10. Sołectwo Miłochniewice 0,81
11. Sołectwo Prusy  0,57
12. Sołectwo Reczul  0,28
13. Sołectwo Skoczykłody  0,71
14. Sołectwo Wysokienice  1,88
15. Sołectwo Złota   1,50
Z przedstawionego wyżej wykazu sołectw Gminy Głuchów ze wstępnie ustaloną 

liczbą mandatów wynika, że wprost zastosowana zasada, iż okręgiem wyborczym jest 
sołectwo powoduje, iż okręgiem wyborczym powinny być następujące sołectwa: Bia-
łynin – 1,19, Białynin Płd – 0,95, Borysław – 0,71, Celigów – 0,59, Janisławice – 0,68, 
Jasień – 0,82, Kochanów – 0,53, Michowice – 1,05, Miłochniewice – 0,81, Prusy – 
0,57, Skoczykłody – 0,71. Jest to 11 okręgów wyborczych. Sołectwa, które powinny 
być podzielone to sołectwo Głuchów – 2,72 na 3 okręgi wyborcze, sołectwo Wysokieni-
ce – 1,88 na 2 okręgi wyborcze i sołectwo Złota – 1,50 na 2 okręgi wyborcze. Sołectwo 
Reczul – 0,28 natomiast powinno być przyłączone do innego sołectwa. Do Sołectwa 
Złota z liczbą mandatów 1,50 stosuje się art. 419 §2 pkt 1 kodeksu wyborczego, zgod-
nie z którym ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub 
większe od ½, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się 
w górę do liczby całkowitej. Takie rozwiązanie powoduje, że w sołectwie Złota powinno 
być wybieranych 2 radnych.

Z tego wyliczenia wynika, że w Gminie Głuchów ogółem powinno być 18 okręgów 
wyborczych, a Gmina Głuchów mogła być podzielona tylko na 15 okręgów wyborczych. 
W związku z powyższym istnieje konieczność odstępstwa od zasady, że okręgiem wy-
borczym jest sołectwo i należało dokonać podziału i połączeń sołectw. Podziału sołec-
twa Złota dokonano poprzez utworzenie z nieruchomości od nr 9 do nr 147 okręgu 
wyborczego z liczbą mandatów 1,45 (po zaokrągleniu 1) i utworzenie okręgu wybor-
czego z liczbą mandatów 0,76 (po zaokrągleniu 1) poprzez przyłączenie nieruchomości 
od nr 1 do nr 8 z terenu sołectwa Złota z liczbą mandatów 0,05 do sołectwa Skoczy-
kłody. Z powyższego wynika, że Rada Gminy Głuchów prawidłowo dokonała podziału 
Gminy na okręgi wyborcze i z tego powodu nie było podstaw faktycznych i prawnych 
do kwestionowania w trybie nadzoru uchwały Rady Gminy z dnia 28 września 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Głuchów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, a w szcze-
gólności odstąpienia od podziału sołectwa Złota.

Jednocześnie informuję, że uchwała ta była również badana przez Państwową Ko-
misję Wyborczą, która w uchwale z dnia 22 października 2012 r. uznała uchwałę za 
prawidłową. Różnica w stanowisku Komisarza Wyborczego w Skierniewicach przed-
stawionym w postanowieniu z dnia 9 października 2012 r. a Państwową Komisją Wy-
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borczą polegała na tym, że Komisarz zakwestionował sposób łączenia części sołectwa 
Złota z liczbą 0,05 z sołectwem Skoczykłody z liczbą 0,71, natomiast Państwowa Ko-
misja Wyborcza uznała, że taki sposób łączenia nie ma znaczenia w sprawie.

Celem zobrazowania całokształtu zagadnienia przesyłam w załączeniu postano-
wienia Komisarza Wyborczego w Skierniewicach i uchwały Państwowej Komisji Wy-
borczej w przedmiotowej sprawie.

KOMISARZ WYBORCZY 
w Skierniewicach 
Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

Załącznik 1

POSTANOWIENIE NR 2/2012 

KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH 

z dnia 9 października 2012 r. 

w sdrawie skargi wyborców na dodział Gminy Głuchów na okręgi wyborcze 

Na podstawie art. 420 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, 
poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. 
poz. 849)

 
dostanawiam: 

1. uznać skargę wyborców na podział Gminy Głuchów za zasadną,
2. stwierdzić, że podział Gminy Głuchów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady 

Gminy dokonany uchwałą Nr XVIII/117/12 z dnia 28 września 2012 r. jest niezgodny 
z art. 417 §2 Kodeksu Wyborczego i uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek 
samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze ( M.P. z 2012 r. poz. 354),

3. Wezwać Radę Gminy Głuchów do dokonania podziału Gminy Głuchów na okrę-
gi wyborcze w sposób zgodny z prawem w terminie do 1 listopada 2012.

 
Uzasadnienie 

Rada Gminy Głuchów w dniu 28 września 2012 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/117/12 
w sprawie podziału Gminy Głuchów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Uchwała 
została podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie 
poprzez wywieszenie w dniu 3 października 2012 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Głuchowie. Na powyższą uchwałę skargę wniosło w dniu 4 października 
2012 r. pięćdziesiąt sześć wyborców, mieszkańców sołectwa Złota. W swojej skardze 
wyborcy zarzucają ustanowienie uchwały o podziale na okręgi z łamaniem procedur, 
niezastosowanie przepisów ustawy kodeks wyborczy oraz wytycznych Państwowej Ko-
misji Wyborczej i wnoszą o uchylenie zaskarżonej uchwały Rady Gminy jako niezgod-
nej z zasadami Kodeksu Wyborczego. Komisarz Wyborczy w Skierniewicach ustalił, co 
następuje: Wójt Gminy Głuchów w dniu 6 sierpnia 2012 r. przedstawił Komisarzowi 
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Wyborczemu w Skierniewicach projekt podziału Gminy Głuchów na okręgi wyborcze. 
Komisarz Wyborczy pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. przedstawił Wójtowi zastrze-
żenia dotyczące okręgów wyborczych nr 13, nr 14 i nr 15. Wójt Gminy Głuchów nie 
uwzględnił przedstawionych zastrzeżeń. Doprowadziło to do sytuacji, że sołectwo Zło-
ta, które ma normę przedstawicielstwa 1,50 zostało podzielone na dwa okręgi wybor-
cze, w tym okręg wyborczy Nr 15 z normą przedstawicielstwa 1,45 obejmujące część 
sołectwa Złota oraz okręg wyborczy nr 12 z normą przedstawicielstwa 0,76 obejmujące 
część Sołectwa Złota z normą przedstawicielstwa 0,05 i sołectwo Skoczykłody z normą 
przedstawicielstwa 0,71. Taki sposób tworzenia okręgów wyborczych narusza zasadę 
jednolitej normy przedstawicielstwa. Z treści uzasadnienia do uchwały wynika, że za-
równo Wójt jak i Rada Gminy Głuchów uznali, że wieś Złota tworząca sołectwo Złota 
jest w przeważającej części wsią zintegrowaną o zwartej zabudowie położoną wzdłuż 
drogi krajowej nr 72 i dalszy jej podział i przyłączenie kolejnej części do innego okręgu 
w celu pełniejszego zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa jest niezasadne 
z uwagi na położenie oraz charakter przestrzenny obu wsi trudne do zrealizowania. 
Złożenie skargi przez mieszkańców wsi Złota oznacza, że nie podzielają stanowiska 
Wójta i Rady Gminy Głuchów. Z przedstawionego przez Wójta Gminy Głuchów wyka-
zu sołectw z ustaloną normą przedstawicielstwa wynika, że wprost zastosowana zasa-
da, iż okręgiem wyborczym jest sołectwo powoduje, iż okręgiem wyborczym powinny 
być następujące sołectwa: Białynin – 1,19, Białynin Płd – 0,95, Borysław – 0,71, Ce-
ligów – 0,59, Janisławice – 0,68, Jasień – 0,82, Kochanów – 0,53, Michowice – 1,05, 
Miłochniewice – 0,81, Prusy – 0,57, Skoczykłody – 0,71. Jest to 11 okręgów wybor-
czych. Sołectwo Reczul z normą przedstawicielstwa 0,28 musi być przyłączone do 
innego sołectwa. Sołectwa, które powinny być podzielone to sołectwo Głuchów – 2,72 
na 3 okręgi wyborcze, sołectwo Wysokienice – 1,88 na 2 okręgi wyborcze i sołectwo 
Złota – 1,50 na 2 okręgi wyborcze. Z tego wyliczenia wynika, że w Gminie Głuchów 
ogółem powinno być 18 okręgów wyborczych a Gmina Głuchów może być podzielona 
tylko na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. W związku z powyższym ist-
nieje konieczność odstępstwa od zasady, że okręgiem wyborczym jest sołectwo. Przy 
podziale i łączeniu sołectw należy zachować jednolitą normę przedstawicielstwa. So-
łectwo Złota nie może być podzielone na dwa okręgi wyborcze, gdyż posiada mniejszą 
normę przedstawicielstwa niż sołectwo Głuchów i Wysokienice.

Z powyższego wynika, że Rada Gminy Głuchów dokonała podziału Gminy na okrę-
gi wyborcze w sposób niezgodny z prawem i z tego powodu istnieją podstawy fak-
tyczne i prawne do zakwestionowania w trybie nadzoru uchwały Rady Gminy z dnia 
28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głuchów na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wy-
borczym. Od niniejszego postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji 
Wyborczej w Warszawie, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa w terminie 5 dni od daty 
jego doręczenia.

KOMISARZ WYBORCZY 
w Skierniewicach 
Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek



29. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2013 r.128

Załącznik 2

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
 

z dnia 22 października 2012 r. 
 

w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Skierniewicach. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 160 §1 pkt 1, art. 161 §2 i art. 420 
§2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. 
zm.1), po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Głuchów od postanowienia Nr 2/2012 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 
z dnia 9 października 2012 r. w sprawie skargi wyborców na podział Gminy Głuchów 
na okręgi wyborcze

 
dostanawia 

1) dozostawić odwołanie bez rozdoznania;
2) działając w trybie nadzoru, uchylić dostanowienie Nr 2/2012 Komisarza 

Wyborczego w Skierniewicach z dnia 9 daddziernika 2012 r. w sdrawie 
skargi wyborców na dodział Gminy Głuchów na okręgi wyborcze i drzeka-
zać sdrawę do donownego rozdoznania.

Uzasadnienie 

Rada Gminy Głuchów uchwałą Nr XVIII/117/2012 z dnia 28 września 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Głuchów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dokonała 
nowego podziału gminy na okręgi wyborcze.

Na uchwałę tę grupa wyborców wniosła skargę do Komisarza Wyborczego w Skier-
niewicach.

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach postanowieniem Nr 2/2012 z dnia 9 paź-
dziernika 2012 r. uznał skargę za zasadną, stwierdził, że podział Gminy Głuchów na 
okręgi wyborcze dokonany zaskarżoną uchwałą jest niezgodny z art. 417 §2 Kodeksu 
wyborczego i uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie 
wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na 
okręgi wyborcze (M. P. z 2012 r. poz. 354) i wezwał Radę Gminy Głuchów do dokona-
nia podziału gminy na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem.

Od postanowienia Komisarza Wyborczego odwołanie do Państwowej Komisji Wy-
borczej wniósł Przewodniczący Rady Gminy Głuchów wskazując, iż działa w imieniu 
Rady Gminy. Odwołanie wpłynęło do Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 17 paź-
dziernika 2012 r. Państwowa Komisja Wyborcza zauważa, że odwołanie może wnieść 
rada gminy, a nie jej przewodniczący. Oznacza to, że dla skuteczności wniesienia 
odwołania jest niezbędna uchwała rady gminy w sprawie wniesienia takiego odwoła-
nia ze wskazaniem, kto jest upoważniony do działania w imieniu rady w tej sprawie. 
Wnoszący nie załączył do odwołania stosownej uchwały Rady Gminy.

Ponadto zgodnie z art. 420 §2 Kodeksu wyborczego odwołanie od postanowienia 
Komisarza Wyborczego wnosi się w terminie 5 dni od daty jego doręczenia. Państwo-
wa Komisja Wyborcza stwierdza, co wynika z pieczęci wpływu i informacji zawartej 
w odwołaniu, że postanowienie Nr 2/2012 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, 
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, 
poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849 i poz. 951.
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zostało doręczone do Urzędu Gminy Głuchów w dniu 9 października 2012 r. Zatem 
termin złożenia odwołania upływał w dniu 15 października 2012 r. (termin przedłużo-
ny zgodnie z art. 9 §2 Kodeksu wyborczego). Z art. 9 §1 Kodeksu wyborczego wynika, 
że za dzień złożenia odwołania należy przyjąć dzień złożenia odwołania organowi wy-
borczemu.

Jak wskazano wyżej odwołanie wpłynęło dnia 17 października 2012 r., a więc po 
upływie ustawowego terminu.

W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w pkt 1 sentencji 
uchwały.

Jednakże Państwowa Komisja Wyborcza, działając w trybie nadzoru, dokonała 
analizy zaskarżonego postanowienia Komisarza Wyborczego w Skierniewicach oraz 
podziału gminy Głuchów na okręgi wyborcze i nie stwierdziła aby podział ten naruszał 
przepisy Kodeksu wyborczego.

W gminie Głuchów wybieranych będzie 15 radnych. Stosownie do art. 418 §1 Ko-
deksu wyborczego gmina powinna zatem zostać podzielona na 15 jednomandatowych 
okręgów wyborczych.

Artykuł 417 §2 Kodeksu wyborczego stanowi, że w gminach na terenach wiej-
skich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza. W gminie Głuchów utworzono 
15 jednostek pomocniczych – sołectw. Z podzielenia liczby mieszkańców poszczegól-
nych sołectw przez jednolitą normę przedstawicielstwa wynika, że wszystkie sołectwa 
poza sołectwem Reczul mogą stanowić odrębny okręg wyborczy, z tym że w przypadku 
2 sołectw na obszarze każdego z nich konieczne jest utworzenie 2 okręgów wybor-
czych, a w przypadku jednego sołectwa – 3 okręgów wyborczych. W takim układzie 
utworzonych zostałoby 18 okręgów wyborczych. Z uwagi na powyższe konieczne jest 
odjęcie mandatów nadwyżkowych, według trybu określonego w art. 419 §2 pkt 2 Ko-
deksu wyborczego, tj. w okręgach w których norma przedstawicielstwa jest najniższa. 
Okręgami takimi są sołectwa: Kochany, Prusy i Celigów. Z uwagi na powyższe sołec-
twa te nie powinny stanowić samodzielnych okręgów wyborczych. Rada Gminy połą-
czyła w jeden okręg wyborczy sołectwa Celigów i Prusy (okręg wyborczy nr 4). Zatem 
konieczne było odjęcie mandatu nadwyżkowego w kolejnym okręgu z najniższą normą 
przedstawicielstwa, tj. w sołectwie Janisławice. Jednakże z uwagi na fakt, że sołectwo 
to mogłoby zostać połączone w okręg wyborczy tylko z sołectwami Reczul i Borysław, 
stanowiącymi okręg wyborczy nr 3, a połączenie to nie powoduje odjęcia mandatu 
nadwyżkowego, konieczne było odjęcie mandatu nadwyżkowego w kolejnym sołectwie 
z najniższą normą, tj. sołectwie Skoczydoły. Układ przestrzenny i demograficzny gminy 
uniemożliwiał jednak utworzenie okręgów wyborczych z sołectw Skoczodoły i Kochany 
(jak wskazano wyżej sołectwo z najniższą normą przedstawicielstwa) z sąsiadującymi 
z nimi sołectwami. Z uwagi na powyższe Rada Gminy Głuchów połączyła te sołectwa 
z sąsiadującymi z nimi częściami innych sołectw – odpowiednio sołectwa Złota i sołec-
twa Głuchów. Dzięki termu możliwe było utworzenie 15 jednomandatowych okręgów 
wyborczych. Normy przedstawicielstwa w tych okręgach spełniają wymogi określone 
w art. 417 §2 Kodeksu wyborczego.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że podział gminy Głuchów na okręgi wy-
borcze ustalony uchwałą Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Głuchów z dnia 28 wrześ-
nia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głuchów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym jest 
zgodny z wymogami Kodeksu wyborczego.

W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w pkt 2 sentencji 
uchwały.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej nie służy środek zaskarżenia.

Przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej 
Stefan J. Jaworski
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Załącznik 3

POSTANOWIENIE NR 3/2012 

KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH 

z dnia 23 października 2012 r. 

w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi wyborców 
na podział Gminy Głuchów na okręgi wyborcze 

Na podstawie art. 420 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, 
poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. 
poz. 849 i poz. 951) w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
22 października 2012 r. w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza Wyborcze-
go w Skierniewicach

postanawiam uznać skargę wyborców na podział Gminy Głuchów za bezzasadną. 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Głuchów w dniu 28 września 2012 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/117/12 
w sprawie podziału Gminy Głuchów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Uchwała 
została podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie 
poprzez wywieszenie w dniu 3 października 2012 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Głuchowie. Na powyższą uchwałę skargę wniosło w dniu 4 października 
2012 r. pięćdziesiąt sześć wyborców, mieszkańców sołectwa Złota. W swojej skardze 
wyborcy zarzucają ustanowienie uchwały o podziale na okręgi z łamaniem procedur, 
niezastosowanie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz wytycznych Państwowej 
Komisji Wyborczej i wnoszą o uchylenie zaskarżonej uchwały Rady Gminy jako nie-
zgodnej z zasadami Kodeksu Wyborczego. Komisarz Wyborczy w Skierniewicach po-
stanowieniem Nr 2/2012 z dnia 9 października 2012 r. uwzględnił skargę, stwierdza-
jąc naruszenie prawa. W wyniku złożonego odwołania na postanowienie Komisarza 
przez Przewodniczącego Rady Gminy Państwowa Komisja Wyborcza – w trybie nadzo-
ru uchyliła postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach Nr 2/2012 z dnia 
9 października 2012 r., pozostawiając odwołanie bez rozpoznania. Państwowa Komi-
sja Wyborcza, działając w trybie nadzoru dokonała analizy zaskarżonego postanowie-
nia Komisarza Wyborczego w Skierniewicach oraz podziału gminy Głuchów na okręgi 
wyborcze i nie stwierdziła aby podział ten naruszał przepisy Kodeksu Wyborczego. 
Państwowa Komisja Wyborcza uznała, w sytuacji, gdy w gminie Głuchów wybieranych 
będzie 15 radnych to stosownie do art. 418 §1 Kodeksu Wyborczego Gmina Głuchów 
powinna być podzielona na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Art. 417 §2 
Kodeksu Wyborczego stanowi, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wybor-
czym jest jednostka pomocnicza gminy. W gminie Głuchów utworzono 15 jednostek 
pomocniczych – sołectw. Z podzielenia liczby mieszkańców poszczególnych sołectw 
przez jednolitą normę przedstawicielstwa wynika, że wszystkie sołectwa poza sołec-
twem Reczul mogą stanowić odrębny okręg wyborczy, z tym, że w przypadku 2 so-
łectw na obszarze każdego z nich konieczne jest utworzenie 2 okręgów wyborczych, 
a w przypadku jednego sołectwa – 3 okręgów wyborczych. W takim układzie utworzo-
nych zostałoby 18 okręgów wyborczych. Z uwagi na powyższe konieczne jest odjęcie 
mandatów nadwyżkowych, według trybu określonego w art. 419 §2 pkt 2 Kodeksu 
Wyborczego tj. w okręgach, w których norma przedstawicielstwa jest najniższa. Okrę-
gami takimi są sołectwa: Kochany, Prusy i Celigów.

Z uwagi na powyższe sołectwa te nie powinny stanowić samodzielnych okręgów 
wyborczych. Rada Gminy połączyła w jeden okręg wyborczy sołectwa Celigów i Prusy 
(okręg wyborczy nr 4). Zatem konieczne było odjęcie mandatu nadwyżkowego w ko-
lejnym okręgu wyborczym z najniższą normą przedstawicielstwa tj. w sołectwie Jani-
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sławice. Jednakże z uwagi na fakt, że sołectwo to mogłoby zostać połączone w okręg 
wyborczy tylko z sołectwami Reczul i Borysław, stanowiącymi okręg wyborczy nr 3, 
a połączenie to nie powoduje odjęcia mandatu nadwyżkowego, konieczne było odjęcie 
mandatu nadwyżkowego w kolejnym sołectwie z najniższą normą, tj. sołectwie Sko-
czykłody. Układ przestrzenny i demograficzny gminy uniemożliwiał jednak utworzenie 
okręgów wyborczych z sołectw Skoczykłody i Kochany (jak wskazano wyżej sołectwo 
z najniższą normą przedstawicielstwa) z sąsiadującymi z nimi sołectwami. Z uwagi 
na powyższe Rada Gminy Głuchów połączyła te sołectwa z sąsiadującymi z nimi czę-
ściami innych sołectw – odpowiednio sołectwa Złota i sołectwa Głuchów. Z uchwały 
Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że sposób połączenia części sołectwa Złota 
i sołectwa Skoczykłody nie ma znaczenia w sprawie.

Z powyższego wynika, że Rada Gminy Głuchów dokonała podziału Gminy na okrę-
gi wyborcze w sposób zgodny z prawem i z tego powodu nie istnieją podstawy fak-
tyczne i prawne do zakwestionowania w trybie nadzoru uchwały Rady Gminy z dnia 
28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głuchów na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wy-
borczym. Od niniejszego postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji 
Wyborczej w Warszawie, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa w terminie 5 dni od daty 
jego doręczenia.

W związku z powyższym zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej 
orzeczono jak w sentencji.

KOMISARZ WYBORCZY 
w Skierniewicach 
Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

Załącznik 4

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
 

z dnia 5 listopada 2012 r. 
 

w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Skierniewicach. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 420 §2 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1), po rozpatrzeniu 
odwołania wniesionego przez mieszkańca sołectwa Złota w gminie Głuchów od posta-
nowienia Nr 3/2012 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 23 października 
2012 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi wyborców na podział Gminy Głu-
chów na okręgi wyborcze

postanawia 
 

pozostawić odwołanie bez rozpoznania. 
 
 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Głuchów uchwałą Nr XVIII/117/2012 z dnia 28 września 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Głuchów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dokonała 
nowego podziału gminy na okręgi wyborcze.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, 
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, 
poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849 i poz. 951.
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Na uchwałę tę grupa wyborców wniosła skargę do Komisarza Wyborczego w Skier-
niewicach.

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach postanowieniem Nr 2/2012 z dnia 9 paź-
dziernika 2012 r. uznał skargę za zasadną, stwierdził, że podział Gminy Głuchów na 
okręgi wyborcze dokonany zaskarżoną uchwałą jest niezgodny z art. 417 §2 Kodeksu 
wyborczego i uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie 
wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na 
okręgi wyborcze (M. P. z 2012 r. poz. 354) i wezwał Radę Gminy Głuchów do dokona-
nia podziału gminy na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem.

Od postanowienia Komisarza Wyborczego odwołanie do Państwowej Komisji Wy-
borczej wniósł Przewodniczący Rady Gminy Głuchów. Odwołanie zostało wniesione 
przez podmiot nieuprawniony, po upływie ustawowego terminu. Z uwagi na powyż-
sze Państwowa Komisja Wyborcza pozostawiła odwołanie bez rozpoznania. Jednakże 
Komisja, działając w trybie nadzoru, dokonała analizy zaskarżonego postanowienia 
Komisarza Wyborczego w Skierniewicach oraz podziału gminy Głuchów na okręgi wy-
borcze i nie stwierdziła, aby podział ten naruszał przepisy Kodeksu wyborczego. Dla-
tego też uchyliła postanowienie Nr 2/2012 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 
z dnia 9 października 2012 r. w sprawie skargi wyborców na podział Gminy Głuchów 
na okręgi wyborcze i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach po ponownym rozpatrzeniu sprawy wydał 
postanowienie Nr 3/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ponownego roz-
patrzenia skargi wyborców na podział Gminy Głuchów na okręgi wyborcze, w którym 
uznał skargę wyborców na podział Gminy Głuchów za bezzasadną.

W dniu 31 października 2012 r. wpłynęło do Państwowej Komisji Wyborczej od-
wołanie od postanowienia Nr 3/2012 z dnia 23 października 2012 r., złożone przez 
mieszkańca sołectwa Złota w gminie Głuchów – radnego gminy.

Państwowa Komisja Wyborcza zauważa, że odwołanie może wnieść rada gminy, 
a niejeden z radnych. Wnoszący odwołanie wskazał w odwołaniu, że działa w imieniu 
mieszkańców Złota, jednakże do odwołania nie dołączono dokumentu potwierdzające-
go upoważnienie do jego wniesienia w imieniu co najmniej 15 wyborców. Wprawdzie 
do odwołania dołączono kserokopię wykazu podpisów 65 osób zatytułowaną „Podpisy 
mieszkańców wsi Złota”, lecz nie wynika z niego, że dotyczy on odwołania od postano-
wienia Komisarza Wyborczego.

Ponadto zgodnie z art. 420 §2 Kodeksu wyborczego odwołanie od postanowienia 
Komisarza Wyborczego wnosi się w terminie 5 dni od daty jego doręczenia. Postano-
wienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach zostało doręczone wnoszącemu od-
wołanie w dniu 25 października 2012 r. (data na pocztowym potwierdzeniu odbioru). 
Zatem termin na wniesienie odwołania upłynął w dniu 30 października 2012 r.

Zgodnie z art. 9 §1 Kodeksu wyborczego za dzień złożenia odwołania należy rozu-
mieć dzień złożenia odwołania organowi wyborczemu. Jak wskazano wyżej odwołanie 
wpłynęło dnia 31 października 2012 r., a więc po upływie ustawowego terminu.

W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji 
uchwały.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie nie znajduje podstaw prawnych do 
kwestionowania, w trybie nadzoru, postanowienia Nr 3/2012 Komisarza Wyborczego 
w Skierniewicach.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej nie służy środek zaskarżenia.

Przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej 
Stefan J. Jaworski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
Wraz z postępami osiąganymi w medycynie oraz technologii medycznej 

zmienia się rzeczywistość terapeutyczna i edukacyjna dzieci niepełnospraw-
nych. Szczególną grupę w tym zakresie stanowią dzieci z niepełnosprawno-
ścią słuchową. Osiągnięcia w dziedzinie wczesnej diagnostyki, protezowania 
i implantacji dają dzieciom nowe możliwości usprawniania słuchu i mowy, 
a co za tym idzie, nauczania w systemie integracyjnym wraz ze zdrowymi 
rówieśnikami.

Kolejnymi elementami, za którymi jeszcze nie podążył system edukacyj-
ny, stają się: diagnostyka, protezowanie, rehabilitacja oraz edukacja dzie-
ci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu (ang. Auditory Processing Disorders 
APD). Rozpoznanie APD, czyli trudności ze słuchem spowodowanych zabu-
rzeniami procesów przetwarzania dźwięków, zachodzących w wyższych 
piętrach środkowego układu słuchowego, można postawić u dzieci, u których 
na plan pierwszy wysuwają się objawy słuchowe, i u których za pomocą 
testów behawioralnych i elektrofizjologicznych lekarz audiolog może udoku-
mentować występowanie deficytów podczas analizy dźwięków w ośrodko-
wej części układu słuchowego.

W warunkach polskich lekarz audiolog ma odpowiednie przygotowanie 
merytoryczne oraz oprzyrządowanie spełniające normy i zapewniające wy-
konanie testów o ściśle kontrolowanych parametrach. Najważniejsze z kli-
nicznego punktu widzenia grupy wyższych funkcji słuchowych oraz testy 
przesiewowe pozwalające na ich ocenę (Jerger i Musiek 2000) to: prawidło-
we procesy uwagi i pamięci słuchowej oraz wymiany informacji słuchowej 
pomiędzy półkulami mózgu – test rozdzielnouszny cyfrowy (ang. Dichotic Di-
git Test – DDT); prawidłowe procesy analizy czasowej i percepcji kolejności 
dźwięków – test wzorców częstotliwości (ang. Frequency Pattern Test – FPT), 
test wzorców długości (DPT) oraz test rozdzielczości czasowej (ang. Gap De-
tection Test – GDT); prawidłowe rozumienie mowy utrudnionej (o zmniejszonej 
refundacji) – test rozumienia mowy w szumie (ang. Speech in Noise – SPN).

Diagnoza audiologiczna stanowi punkt wyjścia do zorganizowania 
dziecku zaplecza pomocowego oraz edukacyjnego. Na jej podstawie komi-
sje do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o niepełno-
sprawności dziecka, co umożliwia między innymi refundację oprotezowania 
centralnego czy też rozpoczęcie rehabilitacji medycznej.

Ta sama diagnoza audiologiczna byłaby punktem wyjścia do wdrożenia 
procedury objęcia ucznia kształceniem specjalnym, gdyby nie fakt, iż obecne 
rozporządzenie nie przewiduje w swojej kwalifikacji wsparcia dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na niedosłuch centralny.

Istnieje zapis dotyczący uczniów niesłyszących i słabo słyszących. Nie-
dosłuch centralny to nomenklatura funkcjonująca dotychczas w strukturach 
medycznych. Zmiana dokonana w rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 
2010 r. (DzU nr 228, poz. 1490) w sprawie warunków organizowania kształ-
cenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowa-
nych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych 
lub integracyjnych poprzez dodanie niesłyszących, słabo słyszących, w tym 
z niedosłuchem centralnym, całkowicie rozwiązałaby problem. Uczniowie 
z niepełnosprawnością słuchową o charakterze centralnym uzyskaliby dzię-
ki wprowadzonej zmianie szanse na pokonywanie swoich ograniczeń funk-
cjonalnych, uniknięcie wykluczenia, a w zamian możliwość pełnej integracji 
i realizacji w społeczeństwie.

Pragnę nadmienić, iż zapisy wyżej wymienionego rozporządzenia wraz 
z poszerzającą się wiedzą medyczną są systematycznie uzupełniane. Tak 
pojawił się między innymi zapis o kształceniu specjalnym organizowanym 
dla uczniów z Zespołem Aspergera czy afazją ruchową. Pomoc psychologicz-
no-pedagogiczna, kształcenie specjalne organizowane dla dzieci z niedosłu-
chem centralnym na terenie szkoły to naturalne postulaty wynikające z roz-
woju nauki w dziedzinie diagnostyki medycznej.
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Rodzi się zatem pytanie, czy istnieje możliwość dodania do istnieją-
cych zapisów rozporządzenia słów dotyczących niedosłuchu centralnego, co 
brzmiałoby następująco: określa warunki organizowania kształcenia, wy-
chowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – niesłyszących, 
słabo słyszących, w tym z niedosłuchem centralnym – wymagających stoso-
wania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Andrzej Misiołek

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.04.10

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Andrzeja Kazimierza Misiołka, 

Senatora Rzeczypospolitej Polskiej (nr BPS/043-29-1202/13), w sprawie dokonania 
zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, 
z późn. zm.), dotyczącej dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących przez doda-
nie zwrotu: „w tym z niedosłuchem centralnym”, uprzejmie wyjaśniam.

Kwestie związane z kształceniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, pozostają 
w obszarze szczególnego zainteresowania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z art. 71b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w zależności od rodzaju niepełno-
sprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży niepeł-
nosprawnym, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb 
umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, 
rewalidację, oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę. Oznacza to, że uczniowie 
niepełnosprawni, niezależnie od miejsca kształcenia (w szkołach ogólnodostępnych, 
szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrod-
kach) na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, mają prawo do 
kształcenia specjalnego dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychicznych.

Wyżej wymienione rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niesłyszących, słabo-
słyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym 
z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla uczniów niedostosowanych społecz-
nie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Kształcenie specjalne organizowane jest na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
Zgodnie z §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 
2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające 
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072), 
składając wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego, wnioskodawca dołącza dokumentację uzasadnia-
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jącą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz 
wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

Wskazanie, czy ze względu na występującą wadę słuchu uczeń jest niesłyszący, 
czy słabosłyszący, jak też, czy w wyniku uszkodzenia mózgu wystąpiło zaburzenie 
funkcji słuchowych i chory całkowicie utracił zdolności do słyszenia, należy do kom-
petencji lekarza specjalisty.

Zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej na podsta-
wie zgromadzonej dokumentacji, w tym diagnozy lekarza specjalisty, określa potrzebę 
kształcenia specjalnego ucznia, wskazując na jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz zalecając odpowiednią formę stymulacji, terapii i usprawniania.

Ponadto uczeń, u którego nie stwierdza się potrzeby kształcenia specjalnego, a któ-
ry wymaga objęcia pomocą z uwagi na występujące dysfunkcje rozwojowe, może być 
taką pomocą objęty w szkole, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. Nr 228, poz. 1487) lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z prze-
pisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni 
specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199). Nauczyciel wówczas jest obowiązany 
dostosować wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidual-
nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Uprzejmie informuję, że konsekwentnie wprowadzane od 2008 roku zmiany 
w przepisach prawa, mają na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnospraw-
nościami powodzenia w nauce szkolnej, wyrównywanie ich szans edukacyjnych, za-
pewnienie odpowiednich warunków do nauki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz zatrudnienia nauczycieli i specjalistów do prowadzenia zajęć w sposób dosto-
sowany do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Dzięki wprowadzanym zmianom 
proces kształcenia ucznia niepełnosprawnego dostosowywany jest do jego indywidu-
alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz posiadanych przez niego predyspo-
zycji psychofizycznych niezależnie od typu i rodzaju szkoły do jakiej uczęszcza.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej w chwili obecnej trwają końcowe prace nad 
zmianami w rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia, wycho-
wania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych spo-
łecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Uprzejmie informuję, że w toku uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecz-
nych, nie wpłynęły uwagi dotyczące poruszanego przez Pana Senatora zagadnienia.

W toku bieżącej pracy Ministerstwa Edukacji Narodowej nie są zgłaszane postu-
laty dotyczące uzupełnienia przepisów w sprawie kształcenia specjalnego dzieci z nie-
dosłuchem centralnym. Uczniowie ci mogą bowiem otrzymać orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego z uwagi na niesłyszenie lub słabe słyszenie lub opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wy-
nikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i eduka-
cyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, jak również w sprawie objęcia 
dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

Rozwiązania zaproponowane w rozporządzeniu zmieniającym uwzględniają reko-
mendacje, opinie i uwagi kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez środo-
wiska reprezentujące nauczycieli, rodziców, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek 
systemu oświaty, partnerów społecznych, a także przez przedstawicieli organów spra-
wujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka

skierowane do naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie Piotra Dąbrowskiego

Szanowny Panie Naczelniku!
W odpowiedzi na moje oświadczenie z dnia 10 maja 2012 r. prezes In-

stytutu Pamięci Narodowej w dniu 24 maja 2012 r. wskazał Oddziałową 
Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie jako 
właściwą do udzielenia merytorycznych odpowiedzi w sprawie postępów 
w śledztwie dotyczącym katastrofy w Gibraltarze w dniu 4 lipca 1943 r.

Wobec powyższego proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, na jakim 
aktualnie etapie znajduje się śledztwo? Jakie kierunki śledztwa są rozwa-
żane? Z jakich merytorycznych powodów odstąpiono od ekshumacji zwłok 
Jana Gralewskiego? W związku z okolicznościami znalezienia zwłok wyżej 
wymienionego może to mieć kapitalne znaczenie dla pomyślnego zakończe-
nia śledztwa.

Andrzej Misiołek

Oddowiedd�

Warszawa, 11 kwietnia 2013 r.

Sz.P. 
Senator RP Andrzej Misiołek 
Kancelaria Senatu

W nawiązaniu do przekazanego przy piśmie Marszałka Senatu RP z dnia 25 marca 
2013 r. znak: BPS/043-29-1203/13 oświadczenia Pana Senatora, złożonego na 29. po-
siedzeniu Senatu, dotyczącego śledztwa w sprawie śmierci gen. Władysława Sikorskie-
go oraz osób mu towarzyszących w katastrofie powietrznej w dniu 4 lipca 1943 r. w Gi-
braltarze uprzejmie informuję, że przedmiotowe postępowanie nadal toczy się.

W przebiegu śledztwa na podstawie opinii sądowo-lekarskiej Collegium Medicium, 
Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, po dokonaniu 
sekcji zwłok ekshumowanych szczątków gen. broni Władysława Sikorskiego, stwier-
dzono obecność licznych złamań kości w obrębie czaszki, klatki piersiowej i kończyn, 
które pozwalają na przyjęcie, iż zgon gen. broni Władysława Sikorskiego nastąpił 
w wyniku obrażeń doznanych na skutek urazu wielonarządowego o znacznej ener-
gii, co najbardziej uprawdopodabnia ich wystąpienie w przebiegu katastrofy lotniczej. 
Stwierdzone złamania powstały za życia ofiary. Śmierć Władysława Sikorskiego nastą-
piła najwcześniej w chwili uderzenia samolotu o wodę. Wyniki sekcji po ekshumacji 
pozwoliły zatem na kategoryczne odrzucenie innych możliwości mechanizmu śmierci, 
takich jak: uduszenie gwałtowne w wyniku zadławienia /ucisk rękoma w rejonie szyi/ 
lub zadzierzgnięcia /uduszenie pętlą/ oraz wskutek obrażeń postrzałowych, a nadto 
ran kłutych, ciętych lub rąbanych. Dodatkowe badania genetyczne DNA potwierdziły, 
że ekshumowane szczątki ludzkie są szczątkami gen. broni Władysława Sikorskiego. 
W odniesieniu do mechanizmu śmierci gen. bryg. Tadeusza Klimeckiego, płk Andrzeja 
Mareckiego i por. mar. Józefa Ponikiewskiego biegli z Collegium Medicium, Katedry 
i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, po przeprowadzeniu sek-
cji ekshumowanych szczątków, stwierdzili u każdego z pokrzywdzonych liczne obra-
żenia ciała doznane wskutek urazów wielonarządowych, które skutkowały ich śmier-
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cią. W opinii kompleksowej dotyczącej interpretacji obrażeń wszystkich poddanych 
badaniom uczestników katastrofy biegli wskazali, że przyczyn ich śmierci nie da się 
wytłumaczyć np. pobiciem, postrzałami z broni palnej, pozorowanymi urazami zada-
wanymi po śmierci. Stwierdzone obrażenia należą do spotykanych u ofiar wypadków 
komunikacyjnych lub upadków z dużej wysokości. Mogły zatem powstać na skutek 
upadku samolotu do morza. Dodatkowo biegli ustalili, że gen. bryg. Tadeusz Klimecki 
i płk Andrzej Marecki doznali zbliżonych urazów, co sugeruje, że obaj zajmowali po-
dobne położenie w samolocie.

Wskutek działań przedsięwziętych w sprawie przez prokuratora Oddziałowej Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, w drodze pomo-
cy prawnej, przesłuchano na terenie Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, dwóch naocznych 
świadków zdarzenia. Pierwszy z nich był radiotelegrafistą na okręcie ratunkowym 
brytyjskiej marynarki wojennej, który uczestniczył w akcji ratunkowej bezpośrednio 
do katastrofie Liberatora. Drugi zaś jako płetwonurek brał udział w wydobywaniu 
szczątków samolotu na powierzchnię lądu. Zeznania tych świadków nie dają podstaw 
do twierdzenia, że śmierć pokrzywdzonych nastąpiła w okolicznościach innych aniżeli 
katastrofa lotnicza.

W kwestii odstąpienia od ekshumacji w Gibraltarze szczątków Jana Gralewskiego 
dla celów procesowych wzięto pod uwagę fakt, że zwłoki Jana Gralewskiego wyrzu-
ciło morze w dniach następnych po katastrofie, co w istotny sposób może wpływać 
na obraz sekcyjny, a zwłaszcza urazy powstałe już po katastrofie. W odniesieniu do 
tożsamości pokrzywdzonego wiadomo, że Jan Gralewski przed wylotem odbył rozmo-
wy z oficerem łącznikowym por. Ludwikiem Łubieńskim, gen. Tadeuszem Klimeckim 
i gen. broni Władysławem Sikorskim. Po wydobyciu ciała z morza denata rozpoznał 
por. Ludwik Łubieński. Ciało Jana Gralewskiego po ceremonii pogrzebowej, z zacho-
waniem honorów wojskowych, zostało złożone na miejscowym cmentarzu.

Przedmiotowe śledztwo znajduje się w fazie końcowej. W sprawie rozważane są na 
równi wszystkie wersje wydarzeń.

Naczelnik Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni Przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Warszawie 
Piotr Dąbrowski 
prokurator
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie wytacza po-
wództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych w przypadku, gdy od 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok. Przepis ten obliguje 
kierownika PCPR do wytaczania powództw alimentacyjnych na rzecz dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej.

W związku z tym przepisem powstała wątpliwość dotycząca właści-
wości miejscowej organu do wytoczenia powództwa alimentacyjnego na 
rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Niejednokrotnie zdarza 
się bowiem, że dziecko umieszczone w pieczy zastępczej kierowane jest do 
placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej lub rodzinnego 
domu dziecka położonych poza granicami powiatu kierującego.

W związku z brakiem wyraźnej regulacji odnoszącej się do właściwo-
ści miejscowej organu mającego wnieść powództwo zgodnie z brzmieniem 
art. 38 ustawy należy sięgnąć do regulacji ogólnych zawartych w kodeksie 
postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 21 §1 pkt 3 k.p.a. właści-
wość miejscową organu administracji publicznej ustala się w innych spra-
wach według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamiesz-
kania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli 
żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według 
miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju. W tej 
sytuacji powstaje dodatkowa wątpliwość, czy miejsce zamieszkania dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej, którego rodzicom nie odebrano władzy 
rodzicielskiej, nadal pozostaje przy tych rodzicach, zgodnie z art. 26 k.c.

Zatem czy w ocenie ministerstwa organem właściwym do występowa-
nia z powództwem alimentacyjnym z art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej będzie kierownik PCPR powiatu, w którym ma 
miejsce zamieszkania dziecko (choćby była to fikcja prawna ze względu na 
art. 26 k.c.), czy też ten, w którego powiecie dziecko faktycznie przebywa, na 
przykład w placówce opiekuńczo-wychowawczej?

Ponadto proszę o odpowiedź, jakie jest w opinii ministerstwa miejsce 
zamieszkania dziecka pozostającego w pieczy zastępczej w sytuacji, gdy 
rodzicom nie odebrano władzy rodzicielskiej.

Rafał Muchacki

Oddowiedd�

Warszawa, 11 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 25 marca 2013 r., znak: 

BPS/043-29-1204/13, dotyczące oświadczenia senatora Rafała Muchackiego, złożo-
nego podczas 29. posiedzenia Senatu RP, w sprawie powództwa o zasądzenie świad-
czeń alimentacyjnych w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 
upłynął rok, uprzejmie wyjaśniam.
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Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), kierownik po-
wiatowego centrum pomocy rodzinie, po zasięgnięciu opinii koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej, może wytoczyć na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej 
powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych. W myśl art. 38 ust. 2 ustawy, 
kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie ma obowiązek wytoczyć takie po-
wództwo, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.

Ustawa nie precyzuje, na rzecz których dzieci kierownik powiatowego centrum po-
mocy rodzinie wytacza powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych. Ustawo-
dawca nie ogranicza kompetencji kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie 
we wskazanym wyżej zakresie wyłącznie do dzieci mających miejsce zamieszkania czy 
też zameldowania na pobyt stały przed umieszczeniem w pieczy zastępczej na terenie 
powiatu, na którym działa powiatowe centrum pomocy rodzinie zarządzane przez kie-
rownika wytaczającego powództwo. Z przytoczonych wyżej przepisów wynika jedynie, 
że mają to być dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 1121 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowią-
zek i prawo reprezentowania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w dochodze-
niu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do rodziny za-
stępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo kierującego placówką opiekuńczo-
wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym 
ośrodkiem preadopcyjnym.

Wobec powyższego, wydaje się słusznym przyjęcie zasady, że właściwym do wyto-
czenia powództwa, o którym mowa w art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej jest kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

Natomiast pojęcie miejsca zamieszkania definiuje kodeks cywilny. Zgodnie z art. 25 
k.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta prze-
bywa z zamiarem stałego pobytu. Art. 26 określa sposób ustalania miejsca zamiesz-
kania dziecka, i tak zgodnie z §1 miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod 
władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu 
wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykony-
wanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu 
rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest 
u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale 
u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z problemem dotyczącym zakładów opiekuńczo-leczniczych 

i pielęgnacyjno-opiekuńczych, które są świadczeniodawcami świadczeń 
zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Te podmioty lecznicze do niedawna pobierały opłaty za wyżywienie i za-
kwaterowanie pacjentów. W związku z wejściem w życie ustawy o działalno-
ści leczniczej oraz zmianą rozporządzenia w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Ministerstwo 
Zdrowia ostatecznie zajęło stanowisko, zgodnie z którym podmioty te nie 
mogą już pobierać opłat za wyżywienie i zakwaterowanie pacjentów, którym 
udzielane są świadczenia ze wspomnianego zakresu.

Ministerstwo Zdrowia zajęło stanowisko, że zgodnie z art. 10 ust. 1 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie pobiera się opłat od pacjentów 
chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo za świadczenia zdrowotne 
w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Oznacza to, że opłat nie po-
biera się również z tytułu wyżywienia i zakwaterowania pacjentów (art. 10 
ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w związku z art. 5 pkt 38 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych). Z tym stanowiskiem nie sposób się zgodzić, ponieważ art. 18 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych stanowi, że w przypadku zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęg-
nacyjno-opiekuńczych pacjent ponosi odpłatność z tytułu wyżywienia i za-
kwaterowania. Z kolei wspomniany art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego należy interpretować zgodnie z jego treścią, a mianowicie że 
bezpłatne są świadczenia zdrowotne sensu stricto oraz świadczenia rzeczo-
we w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

Mając to na uwadze, proszę o zmianę interpretacji wyrażonej w pismach 
nr MZ-PR-WL-024-32840-2/MR12 z 11 października 2012 r. i nr MZ-ZP-Z- 
-079-22277-73/DS./13 z dnia 28 stycznia 2013 r. oraz powrót do stano-
wiska ministerstwa wyrażonego w odpowiedzi na interpelację poselską 
nr 7272 oraz w piśmie nr ZP-P-0213-32907-1/AJ/12 z 7 marca 2012 r.

Z wyrazami szacunku 
Rafał Muchacki
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Stanowisko

Warszawa, 2013.04.19

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu udzie-
lenia odpowiedzi na – przekazane przy piśmie Pana Jana Wyrowińskiego Wicemar-
szałka Senatu RP z dnia 25 marca 2013 r., znak: BPS/043-29-1205/13 – oświad-
czenie złożone przez Pana Senatora Rafała Muchackiego w sprawie psychiatrycznych 
zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 
dnia 20 maja 2013 r.

z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.05.17

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 25 marca 2013 r., znak: BPS/043-29-1205/13, 

przy którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez Pana Senatora Rafa-
ła Muchackiego, dotyczące pobierania przez zakłady opiekuńczo-lecznicze o profilu 
psychiatrycznym opłat za wyżywienie i zakwaterowanie, uprzejmie proszę o przyjęcie 
poniższego.

Przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.) nie regulują kwestii finansowych, a jedy-
nie określają, że bezpłatne są dla pacjenta świadczenia zdrowotne oraz leki i wyroby 
medyczne. Dopiero na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, 
z późn. zm.), można stwierdzić, czy za świadczenia towarzyszące takie jak wyżywienie 
i zakwaterowanie powinna być pobierana opłata. Z ustawy tej wynika, że w szpitalach 
oraz innych podmiotach leczniczych udzielających świadczeń całodobowo, świadcze-
nia towarzyszące (w tym wyżywienie i zakwaterowanie) są bezpłatne dla pacjenta. 
Jednak biorąc pod uwagę art. 18 ww. ustawy, który odnosi się do opłat za wyży-
wienie i zakwaterowanie w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opie-
kuńczych (przepis ten nie rozróżnia zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych w zależności od zakresu udzielanych świadczeń zdrowot-
nych), możliwe jest przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym również zakłady opiekuń-
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czo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze udzielające świadczeń psychiatrycznych 
mogą pobierać opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie. Ponoszenie tych opłat przez 
pacjentów uzasadnia również definicja świadczenia gwarantowanego, którym zgodnie 
z art. 5 pkt 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych jest także świadczenie opieki zdrowotnej współfinansowane ze środków 
publicznych, czyli w części finansowane przez pacjenta.

Ustalenie opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, w konkretnym przypadku, na-
leży do kierownika zakładu opiekuńczo-leczniczego albo zakładu pielęgnacyjno-opie-
kuńczego udzielającego świadczeń w ramach psychiatrycznej opieki zdrowotnej. In-
formacja o pobieraniu tych opłat powinna być odzwierciedlona w regulaminie organi-
zacyjnym podmiotu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
Nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych miasta Wrocławia 

za moim pośrednictwem uprzejmie proszą o przeanalizowanie możliwości 
wprowadzenia zmian w obecnie obowiązującym kalendarzu roku szkolnego 
w związku z wprowadzeniem i obowiązkiem realizacji reformy programowej 
na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

Reforma programowa, która od 1 września 2012 r. została wprowadzo-
na w szkołach ponadgimnazjalnych, zobowiązuje do realizacji wybranych 
przedmiotów – dwóch, trzech lub czterech – na poziomie rozszerzonym w kla-
sie drugiej i trzeciej. Podstawa programowa przedmiotów zakłada realizację 
treści merytorycznych w liczbie trzydziestu jednostek tematycznych lub wie-
lokrotności trzydziestu godzin (w zależności od przedmiotu) w klasie drugiej 
w ciągu trzydziestu ośmiu tygodni nauki, a w klasie trzeciej w ciągu trzy-
dziestu tygodni nauki.

W związku z realizacją podstawy programowej wskazane jest prowa-
dzenie zajęć laboratoryjnych, wykładów na wyższych uczelniach, wycie-
czek, obozów naukowych itp., a ze względu na zdarzenia losowe, święta 
państwowe, dni wolne wynikające z kalendarza roku szkolnego (egzamin 
maturalny, gimnazjalny), diagnozy oraz usprawiedliwione absencje nauczy-
ciela proponowana na realizację podstawy programowej liczba godzin jest 
w rzeczywistości szkolnej nierealna.

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w maju – za-
równo części ustnej, jak i pisemnej – zagraża realizacji podstawy programo-
wej w klasach pierwszej i drugiej. Szczególnie zagrożona jest realizacja pod-
stawy programowej w klasie trzeciej ze względu na trzydziestotygodniowy 
czas trwania procesu dydaktycznego, proszę zatem o rozpatrzenie możliwo-
ści wprowadzenia zmian w kalendarzu roku szkolnego. Proponuję następu-
jące rozwiązania.

Egzaminy maturalne powinny odbywać się w innym terminie niż zajęcia 
dydaktyczne.

Zakończenie roku szkolnego dla klas programowo niższych powinno 
przypadać w drugim tygodniu czerwca.

Egzaminy maturalne – zarówno pisemne, jak i ustne – powinny odbywać 
się w szkołach od trzeciego tygodnia czerwca.

Nauczyciele pracujący w szkołach ponadgimnazjalnych mogliby praco-
wać zarówno w zespołach egzaminacyjnych, nadzorujących i przedmioto-
wych, jak i uczestniczyć w sprawdzaniu prac pisemnych w OKE.

Niektórzy nauczyciele mogliby prowadzić w ramach prac komisji rekru-
tacyjnych nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Przesunięcie terminu egzaminu maturalnego umożliwiające wydłużenie 
okresu realizacji podstawy programowej w całym cyklu nauki.

Większość wyższych uczelni prowadzi rekrutację drogą elektroniczną, 
dlatego OKE lub szkoły macierzyste mogłyby przekazywać wyniki egzaminu 
maturalnego do wskazanych przez abiturientów uczelni drogą elektronicz-
ną.

Ze względu na niż demograficzny można obecnie zauważyć, że uczelnia-
ne komisje rekrutacyjne prowadzą nabór na uczelnie jeszcze we wrześniu 
i w pierwszych dniach października.

Proponowane zmiany umożliwiłyby prawidłową realizację podstawy 
programowej zarówno w zakresie merytorycznym (treści i umiejętności), jak 
i w zakresie organizacyjnym (konieczna liczba zrealizowanych jednostek 
lekcyjnych) oraz byłyby zgodne z propozycją MEN dotyczącą urlopów na-
uczycielskich.

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oddowiedd�

Warszawa, 16 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Obremskiego na 

29. posiedzeniu Senatu w dniu 21 marca 2013 r. (BPS-29-1206/13), w sprawie wpro-
wadzenia zmian w obecnie obowiązującym kalendarzu roku szkolnego, w tym zmianę 
terminu rozpoczęcia egzaminu maturalnego na drugi tydzień czerwca, przedstawiam 
poniższe stanowisko,

1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania reformy programowej zdefi-
niowanej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), zastąpionym 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977). W roku szkolnym 2012/2013 nowa 
podstawa programowa kształcenia ogólnego realizowana jest m.in. w klasie pierwszej 
szkoły ponadgimnajzalnej.

Podstawa programowa określa cele i treści nauczania w postaci wymagań ogól-
nych i szczegółowych dotyczących wiadomości i umiejętności, jakie powinien osiąg-
nąć uczeń kończący dany etap edukacyjny.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2012 r. w spra-
wie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) 
określa minimalną ogólną liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
w całym cyklu kształcenia. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin 
zajęć z danego przedmiotu w ciągu trzech lat (w przypadku technikum – czterech lat 
kształcenia) były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty 
kształcenia określone w podstawie programowej zostały osiągnięte.

Minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zaję-
cia edukacyjne w szkole ponadgimnazjalnej została obliczona na 30-tygodniowe lata 
szkolne (roczne zajęcia w najwyższych programowo klasach tych szkół kończą się 
6–7 tygodni wcześniej niż w pozostałych klasach), będące wystarczającym czasem na 
realizację programów nauczania. Należy zauważyć, że w każdym roku szkolnym jest 
ok. 35–36 tygodni nauki, stąd też nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ma moż-
liwość pełnej realizacji treści nauczania zawartych w podstawie programowej.

W kwestii egzaminu maturalnego uprzejmie wyjaśniam, że termin przeprowadzania 
tego egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwiet-
nia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Przesunięcie terminu przeprowadzania egzaminu maturalnego na przełom czerw-
ca i lipca pociągnęłoby za sobą poważne skutki natury organizacyjnej, nie tylko w pra-
cy szkół, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 
ale również w trybie działalności szkół wyższych.

Wykonanie wszystkich prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu matural-
nego trwa około 2 miesiące – począwszy od momentu przystąpienia zdających do 
części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów do 
momentu wręczenia absolwentom świadectw dojrzałości. Oznacza to, że – jeżeli egza-
min rozpocząłby się w 3. tygodniu czerwca – mógłby się zakończyć najwcześniej pod 
koniec sierpnia albo na początku września. W dalszej perspektywie należy zauważyć, 
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że absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu albo 
w części pisemnej, albo w części ustnej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego 
z tego przedmiotu w sesji poprawkowej, która obecnie jest przeprowadzana pod koniec 
sierpnia, tak aby – w przypadku zdania egzaminu – absolwent mógł wziąć udział w do-
datkowej, jesiennej rekrutacji przeprowadzanej przez coraz więcej szkół wyższych.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego na przełomie czerwca i lipca spowodowałoby 
konieczność przesunięcia terminu sesji poprawkowej na koniec października, co z ko-
lei wiązałoby się z koniecznością przesunięcia terminu rekrutacji na studia na listo-
pad, a rozpoczęcie roku akademickiego – na grudzień. Rozwiązanie takie wymagałoby 
daleko idących zmian legislacyjnych.

W związku z powyższym Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przewiduje zmiany 
terminu zakończenia roku szkolnego oraz przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Joanna Berdzik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W niniejszym oświadczeniu chciałbym zapytać o tryb rozpatrywania 

wniosków w prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
konkursie DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia 
życia zawodowego i rodzinnego” i polegającym na przyznawaniu unijnych 
dotacji na organizację żłobków i punktów opieki dziennej.

Z tego, co mi wiadomo od wnioskujących przedsiębiorców, nabór wnio-
sków trwał od 22 października 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. Ocena formal-
na wniosków miała się zakończyć do 5 lutego 2013 r., a ocena merytoryczna 
– do 2 maja 2013 r.

W specyfice tego konkursu, tak jak wielu unijnych projektów, jest obo-
wiązek zakończenia działań najpóźniej z końcem 2013 r., a więc i okresem 
programowania funduszy unijnych.

Mimo oczywistych ograniczeń związanych z budżetem unijnym czas 
oczekiwania na ocenę wydaje mi się bardzo niedobry. W skrajnych przypad-
kach może on wynosić prawie siedem miesięcy! Tymczasem od ogłoszenia 
oceny do zakończenia działań zostaje niespełna osiem miesięcy!

Opieka nad dziećmi w wieku żłobkowym wymaga stabilności, częste 
zmiany osób, miejsc i sposobów opieki stresują dzieci, co odbija się widocz-
nie na ich zachowaniu i w sposób niezbadany na psychice.

Jeszcze łatwiej dojrzeć potrzebę stabilności, jeśli taki żłobek ma pomóc 
młodej mamie powrócić na rynek pracy. Przez kilka miesięcy wspomaga-
nej opieki często nie jest ona w stanie ugruntować swojej pozycji w nowej 
pracy ani uzyskać wynagrodzenia pozwalającego opłacić dalszą opiekę nad 
dzieckiem (co jest warunkiem sensowności powrotu do pracy dla większości 
rodzin).

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Co jest „wąskim gardłem” niepozwalającym ocenić czterystu piętna-

stu wniosków w czasie krótszym niż pięć miesięcy?
2. Czy ocena formalna wniosków odbywała się zaraz po wpłynięciu 

wniosku, czy dopiero po zamknięciu naboru?
3. Czy ocena merytoryczna wniosków, które przeszły ocenę formalną, 

i tych, które wymagają uzupełnienia, odbywa się w tym samym terminie?
4. Czy są znane (np. w innych państwach Unii) metody szybszego roz-

patrywania wniosków?
5. Czy ocenianie dwudziestu wniosków dziennie przy ocenie formalnej 

i sześciu wniosków dziennie przy ocenie merytorycznej (mowa tu o dniach ro-
boczych) to jest normalne tempo rozpatrywania wniosków POKL? Jak szyb-
kość rozpatrywania wniosków wygląda w innych krajach UE?

6. Wnioskodawcy mogli układać harmonogram działań począwszy od 
1 stycznia 2013 r. Czy jest przewidziana możliwość zmiany harmonogra-
mu, jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony przed planowanym rozpoczęciem 
działań?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oddowiedd 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 19 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
poniżej przedstawiam odpowiedź na oświadczenie senatorskie Pana Jarosła-

wa Obremskiego przekazane jako załącznik do pisma, znak: BPS/043-29-1207/13, 
z dnia 25 marca br. w sprawie trybu rozpatrywania wniosków w prowadzonym przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) konkursie nr DWF_1.5_2_2012 
pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” Prioryte-
tu I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w ramach konkursu nr DWF_1.5_2_2012 pt.: „Wpie-
ranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” maksymalny okres 
realizacji projektów dotyczących wdrażania i upowszechniania rozwiązań służących 
godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia 
i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych lub wsparcie usług świadczonych 
przez dziennego opiekuna wynosi 24 miesiące, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 
2014 r. Ponadto, w pkt 3.12 Dokumentacji konkursowej, podkreślono, iż w związku 
z procedurą dokonywania wyboru projektów i podpisywania umowy o dofinansowanie 
realizacji projektu, czas rozpoczęcia realizacji projektu należy przewidzieć nie wcześ-
niej niż 3 miesiące od daty zamknięcia konkursu. Wobec powyższego, maksymalny 
okres realizacji projektu wynosi 21 miesięcy.

Zgodnie z dokumentem Plan działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja spo-
łeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, konkurs nr DWF_1.5_2_2012 miał cha-
rakter konkursu zamkniętego, dla którego zgodnie z dokumentem Zasady dokonywa-
nia wyboru projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Zasady), określa 
się z góry jeden termin naboru wniosków. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach niniejszego konkursu był prowadzony przez MPiPS od dnia 22 października 
2012 r. do 28 grudnia 2012 r. Złożono 418 wniosków, na kwotę 363 779 010,40 PLN 
(w tym 4 wnioski po terminie). Z uwagi na charakter konkursu zamkniętego, zgodnie 
z Zasadami, w uzasadnionych przypadkach (np. dużej liczby wniosków) można wydłu-
żyć termin na dokonanie oceny formalnej do 21 dni od daty zakończenia naboru wnio-
sków. Oceny formalnej dokonano w niniejszym terminie. W rezultacie, 307 wniosków 
zostało ocenionych pozytywnie, 41 wniosków skierowano do uzupełnienia, 60 wnio-
sków zostało odrzuconych, 4 wnioski nie były rozpatrywane z uwagi na wpływ do MPiPS 
po terminie, natomiast 6 wniosków zostało wycofanych przez Wnioskodawców.

W dniu 12 lutego br. rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków, a wnioski uzu-
pełnione przez Wnioskodawców, które nie wpłynęły do tego dnia, były systematycznie 
przekazywane na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) po pozytywnym przejściu 
oceny formalnej. Zgodnie z Zasadami każdy wniosek musi zostać oceniony meryto-
rycznie przez dwóch oceniających. Do składu KOP dla konkursu nr DWF_1.5_2_2012 
zostało powołanych 39 pracowników MPiPS oraz 14 ekspertów zewnętrznych z listy 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Do dnia 2 maja br. Wnioskodawcom zostaną przesłane pisma informujące o moż-
liwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu 
braku środków finansowych) lub o odrzuceniu wniosku. Niniejszy termin jest zgodny 
z Zasadami, które określają termin dokonania oceny merytorycznej w zależności od 
liczby wniosków skierowanych na KOP.
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W odniesieniu do metod szybszego rozpatrywania wniosków należy zaznaczyć, iż 
Zasady mają charakter ramowy. Oznacza to, że instytucje uczestniczące w realizacji 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapewniają zgodność swych szczegółowych 
procedur wewnętrznych (w tym instrukcji wykonawczych) z postanowieniami niniej-
szego dokumentu. Nic jest więc możliwa zmiana systemu oceniania przez MPiPS bez 
zmian w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. MPiPS dokłada 
wszelkich starań mając na uwadze fakt, iż jest to działanie priorytetowe dla resortu, 
lecz ze względu na liczbę wniosków i konieczność zapewnienia właściwej jakości oce-
ny, nie wszystkie terminy mogą zostać skrócone.

Ponadto, pragnę podkreślić, iż istnieje możliwość zmiany harmonogramu projektu 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zmiany te najczęściej dotyczą przesu-
nięcia terminu realizacji projektu, w tym przesunięcia terminu rozpoczęcia funkcjo-
nowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3.

Z poważaniem 
 
Czesława Ostrowska
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
W styczniu tego roku zmieniono stawkę zryczałtowanych kosztów za-

stępstwa (wypłacanych przez przegranego adwokatowi lub radcy prawnemu 
strony zwycięskiej) w sprawach o stosowanie w regulaminach sklepów in-
ternetowych klauzul niedozwolonych, które to sprawy toczą się przed Sądem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stawki te obniżono z 360 do 60 zł.

Znane są mi okoliczności obniżenia tych stawek – stało się to pod naci-
skiem toczącej się od wielu miesięcy w mediach nagonki na stowarzyszenia 
wyspecjalizowane w wyszukiwaniu klauzul niedozwolonych i czerpiących 
niemałe zyski z kosztów zastępstwa. Stowarzyszenia te były w mediach 
przedstawiane w bardzo złym świetle, jako cwaniacy żerujący na młodych 
polskich przedsiębiorcach, ci z kolei byli przedstawiani jako niewinne ofia-
ry. W świetle prawa to jednak przedsiębiorcy łamią obowiązujące normy. 
Rzymska zasada „nieznajomość prawa szkodzi” wciąż obowiązuje w sto-
sunku do osób chcących prowadzić swą działalność profesjonalnie (w każ-
dym tego słowa znaczeniu – również w sensie zarejestrowanej działalności 
gospodarczej).

Obniżenie stawek praktycznie zakończyło działalność wyżej wspomnia-
nych stowarzyszeń. Kwota 60 zł jako koszt zastępstwa najczęściej pokrywa 
tylko poniesione wydatki (na przykład koszt najtańszego listu poleconego 
– 3,80 zł, sporządzenia 50-stronicowej dokumentacji – około 10 zł za same 
wydruki). Nie wspomnę tu już o kosztach dojazdu (Sąd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów znajduje się jedynie w Warszawie, kosztu dojazdu doń 
z jakiegokolwiek innego miasta w Polsce, a zwłaszcza z Dolnego Śląska, 
również nie da się zmieścić w kwocie 60 zł, co powoduje duże nierówności 
między konsumentami z Warszawy a tymi z pozostałej części kraju).

Jeżeli podzielał Pan oburzenie mediów na stowarzyszania konsumenc-
kie, a ich działalność uważał Pan za niegodną, należało podjąć kroki prawne, 
a nie obchodzić prawo, doprowadzając do sytuacji, w której przedsiębiorca 
łamiący prawo jest bezkarny, gdyż rozbito aparat ochrony prawa i konsu-
menta.

Nadmienię, że ukarany za stosowanie niedozwolonej klauzuli przedsię-
biorca ponosił koszty około 2 500 zł, z czego koszty zastępstwa stanowiły 
ułamek, gros zaś stanowiła opłata sądowa (600 zł) i koszt zamieszczenia 
wyroku w Monitorze Sądowym (70 gr za znak drukarski). Te główne opłaty 
nie zostały zmniejszone, choć to mogłoby bardziej poprawić sytuację przed-
siębiorców karanych „nie do końca z własnej winy”.

Na koniec kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Czy w najbliższym czasie omawiane stawki będą podniesione do wy-

sokości gwarantującej faktyczny zwrot kosztów i wynagrodzenie za pracę 
w obronie konsumenta przed nieuczciwymi przedsiębiorcami?

2. Czy ministerstwo rozważało konstruktywne zażegnanie problemu, na 
przykład poprzez akcję edukacyjną lub opracowanie wzorcowego regulaminu 
sklepu internetowego, dostępnego za darmo dla każdego przedsiębiorcy?

Z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oddowiedd

Warszawa, 30 kwietnia 2013 r.

Pan 
Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Jana Obremskiego złożone na 

29. posiedzeniu Senatu RP w dniu 21 marca 2013 r., przekazane przy piśmie Pana 
Marszałka z dnia 25 marca 2013 r. nr BPS/043-29-1208/13, dotyczące kwestii obni-
żenia stawek minimalnych za czynności adwokackie i radcy prawnego w postępowa-
niu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, uprzejmie 
przedstawiam, co następuje.

Do dnia 14 lutego 2013 r., tj. wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czyn-
ności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy 
prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 146) oraz rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów po-
mocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 145), stawka minimalna opłaty należnej z tytułu udziału pełnomocnika profesjo-
nalnego w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony kon-
kurencji i konsumentów w sprawach o uznanie wzorca umowy za niedozwolone (dalej 
jako: „stawka minimalna”) wynosiła 360 zł. Na skutek wejścia w życie przywołanych 
wyżej aktów prawnych wysokość tej stawki uległa zmniejszeniu do kwoty 60 zł.

Wprowadzenie regulacji dotyczących zmniejszenia stawki minimalnej w sprawach 
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone podyktowane było m.in. ko-
niecznością przeciwdziałania nagannym praktykom stosowanym przez niektóre pod-
mioty, które to zachowania w ostatnim okresie nasiliły się, wykazując niestety tenden-
cję wzrostową. Podmioty te wytaczały przeciwko przedsiębiorcom powództwa o uzna-
nie postanowień wzorców umownych za niedozwolone, a następnie występowały do 
tych przedsiębiorców z propozycją zawarcia ugody pozasądowej i zapłaty w jej ramach 
określonej kwoty tytułem kosztów zastępstwa procesowego w zamian za wycofanie 
pozwu. Skala tego zjawiska oraz schemat postępowania wskazywały, że autorom po-
zwów kierowanych do sądów nie tyle chodziło o rzeczywistą ochronę konsumentów, 
ile o uzyskanie stosunkowo wysokiego – w porównaniu z kosztami całego przedsię-
wzięcia – wynagrodzenia z tytułu udziału w sprawie adwokata lub radcy prawnego. 
Opisane wyżej zjawisko wpływało też negatywnie na pracę Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, który został „zalany” tego typu sprawami. Wnoszenie tego rodza-
ju spraw niepotrzebnie absorbowało czas i koszty związane z postępowaniem, które 
w ostatecznym rozrachunku załatwiane było i tak zazwyczaj w sposób formalny (umo-
rzenie postępowania).

Wskazana wyżej praktyka możliwa jest na gruncie obowiązujących obecnie prze-
pisów, które przewidują szczególny tryb postępowania w sprawach o uznanie posta-
nowień wzorca umowy za niedozwolone [ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm,), zwana dalej: „k.p.c.” 
– art. 47936 do art. 47945]. Zgodnie z tymi przepisami, w postępowaniu odrębnym 
w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone możliwa jest wy-
łącznie abstrakcyjna, sądowa kontrola wzorców umownych (przesłanką wdrożenia 
tej kontroli nie jest fakt zawarcia umowy na podstawie spornego wzorca). Przyjęty 
aktualnie model abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych umożliwia wielokrotne 
składanie pozwów przez fachowych pełnomocników np. w przypadku, gdy zapadł już 
prawomocny wyrok uwzględniający powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy 
za niedozwolone przeciwko jednemu przedsiębiorcy.
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Według stanowiska Sądu Najwyższego1, rozszerzona prawomocność wyroku 
uwzględniającego powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 
(art. 47943 w związku z art. 365 k.p.c.) nie wyłącza możliwości wytoczenia powództwa 
przez tego samego lub innego powoda – w tym także przez organizację społeczną dzia-
łającą na rzecz ochrony interesów konsumentów – przeciwko innemu przedsiębiorcy, 
niebiorącemu udziału w postępowaniu, w którym zapadł wyrok, stosującemu takie 
same lub podobne postanowienia wzorca, jak wpisane do rejestru, o którym mowa 
w art. 47945 §2 k.p.c.

Pragnę zauważyć, że ustalenie niższych stawek adwokackich i radcowskich za pro-
wadzenie sprawy danego rodzaju wpływa na to, że profesjonalne zastępstwo staje się 
bardziej dostępne dla osób chcących skorzystać z usług adwokata bądź radcy prawne-
go. Ma to szczególne znaczenie właśnie w sprawach o uznanie wzorca umowy za nie-
dozwolony, w których z powództwem występują konsumenci lub podmioty działające 
na ich rzecz (art. 47938 §1 i 2 k.p.c.). Uprzywilejowanie tych podmiotów ma zresztą 
charakter systemowy. Jak bowiem wynika z art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, 
z późn. zm.), strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone nie 
ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Jest to więc podmiotowe, całkowite zwol-
nienie od kosztów sądowych, które niewątpliwie wpływa pozytywnie na realizację zasa-
dy dostępności do sądu. W tym kontekście również obniżenie stawek minimalnych za 
czynności profesjonalnych pełnomocników służy realizacji tej samej zasady.

Trzeba przy tym podkreślić, iż rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez 
Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, 
poz. 1348, z późn. zm.) oraz z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności 
radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomo-
cy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, 
poz. 1349, z późn. zm.) określają jedynie wysokość minimalnych stawek opłat za czyn-
ności adwokackie i radców prawnych wykonywane przed organami wymiaru sprawied-
liwości dla potrzeb rozliczenia kosztów procesu w ramach zasady odpowiedzialności za 
jego wynik (art. 98 k.p.c.). Nie stoi to na przeszkodzie, by – zgodnie z art. 16 ust. 1 usta-
wy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, 
z późn. zm.) oraz art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) – wysokość opłaty za czynności profesjonalnych 
pełnomocników ustalana była przez zainteresowane strony w umowie o świadczenie 
usług prawniczych, przy uwzględnieniu reguł gospodarki wolnorynkowej.

Dodatkowo należy wskazać, że zasądzając wynagrodzenie z tytułu zastępstwa pro-
cesowego, jako element kosztów procesu, sąd w pierwszej kolejności ma na względzie 
stawki minimalne przewidziane we wskazanych rozporządzeniach. W kompetencji 
sądu leży jednak podwyższenie tej stawki (nawet sześciokrotnie), jeżeli jest to uzasad-
nione nakładem pracy pełnomocnika, jego wkładem w przyczynienie się do wyjaśnie-
nia i rozstrzygnięcia sprawy, a także charakter samej sprawy.

W przypadku prowadzenia sprawy z urzędu, zgodnie z §19 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosz-
tów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz §15 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa 
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowione-
go z urzędu, koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa 
obejmują m.in. opłatę, którą sąd ustala w wysokości nie wyższej niż 150% stawki 
minimalnej. Opłatę podwyższa się dodatkowo o stawkę podatku od towarów i usług, 
obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Należy podkreślić, iż przewidziane we wskazanych rozporządzeniach reguły usta-
lania opłat za czynności adwokatów i radców prawnych ukształtowane zostały jako 
wypadkowa kilku elementów, w tym zarówno interesu osób wykonujących zawody 

1 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2003 r. sygn. akt III CZP 80/08, OSNC 
2009/9/118.
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radcy prawnego i adwokata, jak i obywateli. Trzeba mieć bowiem na względzie, że roz-
wiązania te nie tylko muszą uwzględniać adekwatność wynagrodzenia pełnomocnika 
do jakości i ilości jego pracy, lecz również powinny być wyznaczane możliwościami 
ekonomicznymi społeczeństwa oraz względami płynącymi z realizacji interesu spo-
łecznego.

Mając powyższe na uwadze nie widzę w chwili obecnej uzasadnienia dla zawartego 
w oświadczeniu pana senatora Jarosława Obremskiego postulatu podniesienia sta-
wek minimalnych za czynności adwokackie i radcy prawnego w postępowaniu w spra-
wach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Na koniec pragnę poinformować, że w planie pracy Ministra Sprawiedliwości na 
2013 r. przewidziano opracowanie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, którego celem pod-
stawowym jest usprawnienie kontroli wzorców umów pod kątem zwiększenia ochrony 
praw konsumentów. Aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace 
koncepcyjne nad tym projektem.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla

skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Szanowny Panie Prezydencie!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęły pisma wystosowane przez 

państwa Barbarę i Wiesława M., którzy padli ofiarą nieuczciwych poczy-
nań przedsiębiorcy Ireny P., zajmującej się w ramach prowadzenia własnego 
przedsiębiorstwa budową i sprzedażą domów jednorodzinnych. Jej przed-
siębiorstwo prowadziło budowę domu państwa M. w sposób przewlekły, 
nadto realizacja obiektu nie była zgodna z ustalonymi parametrami. W efek-
cie doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem państwa M.

Jako senator RP skierowałem do ministra sprawiedliwości i prokuratora 
generalnego wiele pism i oświadczeń w sprawie państwa M. W tym czasie 
toczyło się kilka postępowań badających kwestie doprowadzenia kontrahen-
tów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i fałszowania dokumentów 
urzędowych, ale sprawy za każdym razem kończyły się ze skutkiem nega-
tywnym dla poszkodowanych i bez należytej, w mojej ocenie, staranności 
i rozpatrzenia. Wydaje się, że w świetle tych faktów decyzje prokuratury, 
niedostrzegającej przesłanek do postawienia Irenie P. zarzutów popełnienia 
oszustwa na szkodę Barbary i Władysława M., nie są w pełni uzasadnione.

Przedsiębiorstwo Ireny P. od początku prowadziło budowę domu pań-
stwa M. w sposób przewlekły, nadto realizacja obiektu nie była zgodna 
z ustalonymi parametrami. W efekcie doszło do niekorzystnego rozporządze-
nia mieniem państwa M. Irena P. fałszywie zapewniała państwa M., że budo-
wa ich domu zostanie zakończona w określonym terminie, choć z góry wiado-
mo było, iż jest to niewykonalne. Jednocześnie wprowadzała ona w błąd co 
do właściwości technicznych, jakie miał mieć budowany obiekt mieszkalny, 
przez co jego wartość jest znacznie niższa od kwoty rzeczywiście zapłaconej. 
Ponadto Irena P. uchyla się od przeniesienia prawa własności nieruchomości, 
w konsekwencji czego państwo M. zmuszeni zostali do wytoczenia procesu.

Prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga-Południe po-
stępowanie przygotowawcze zostało umorzone ze stwierdzeniem, że w po-
stępowaniu Ireny P. brak jest znamion czynu zabronionego. Zdaniem pań-
stwa M. ustalenia dowodowe tego postępowania w sposób jednoznaczny 
wykazały, iż Irena P., przystępując do umowy, miała z góry powzięty zamiar 
doprowadzenia poprzez niewłaściwą postawę i bezprawne działania do nie-
korzystnego rozporządzenia ich mieniem. Decyzja prokuratury została jed-
nak podtrzymana przez sąd, który – w ocenie pokrzywdzonych – w pobież-
nie sporządzonym uzasadnieniu, chcąc uchylić się od rzeczywistego trudu, 
wysiłku, zgodził się z prokuraturą.

Dodać należy, iż Irena P. objęta była innymi postępowaniami przygo-
towawczymi odnośnie do prowadzonej przez nią działalności budowlanej. 
Chodzi między innymi o sprawę będącą w nadzorze prokuratora z rejonu 
Praga-Południe oraz Policji. Postępowania te, jak wynika z otrzymanych in-
formacji, zostały zawieszone bez jakichkolwiek podstaw procesowych, a tak-
że sprzecznie z regulaminem urzędowania powszechnych jednostek proku-
ratury. Sprawa dotyczy fałszowania dokumentów, uzyskiwania pozwoleń 
budowlanych, między innymi w sprawie budowy domu państwa M.

Poszkodowani wskazują, że od ponad pięciu lat poszukują dróg rozwią-
zania ich problemu. Zwracają się do różnych instytucji oraz polityków z proś-
bą o pomoc. Państwo M. zwrócili się między innymi do ministerstwa budow-
nictwa, które w tej sprawie nie zajęło stanowiska, a dokumenty przekaza-
ło do Generalnego Urzędu Nadzoru Budowlanego, które również nie zajęło 
stanowiska, lecz stwierdziło, że na tym etapie sprawę powinien rozpoznać 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W dniu 6 grudnia 2012 r. w sprawie państwa M. zapadł wyrok częścio-
wy S.O. II C 1087/10, który również jest niekorzystny dla poszkodowanych, 
a uzasadnienie sądu świadczy o nierzetelności w rozpatrzeniu tej sprawy 
i pogwałceniu konstytucyjnych praw przysługujących polskiemu obywate-
lowi. W dniu 6 lutego 2013 r. została złożona przez państwa M. apelacja od 
wyroku częściowego.



29. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2013 r.154

Ponadto chciałbym dodać, iż z informacji, jaką otrzymałem od pań-
stwa M., wynika, iż od czasu, kiedy powstał problem z deweloperką Ireną P., 
ujawnienia przewlekłości postępowania i wadliwego stosowania przepisów, 
nastąpiło u państwa M. znaczne pogorszenie się stanu zdrowia i sytuacji 
materialnej. W rodzinie państwa M. są dwie osoby niepełnosprawne z I gru-
pą inwalidzką, bez możliwości samodzielnej egzystencji. Poszkodowani mają 
trudną sytuację, w której powzięcie kroków mających na celu skierowanie 
sprawy do rozpatrzenia na kanwie prawa międzynarodowego i przez organy 
powołane do jego ochrony byłoby ostatecznością, ale ich bezsilność osiąga 
już bardzo wysoki poziom.

Przedstawiony stan rzeczy może prowadzić do wniosku, że deweloper 
pozostaje pod pewnym parasolem ochronnym organów państwa. Z uwagi na 
fakt, iż sytuacja państwa M. wskutek opieszałości i nierzetelności wymiaru 
sprawiedliwości stała się dramatyczna, zwracam się w niniejszym oświad-
czeniem senatorskim do Pana Prezydenta, uprzejmie prosząc o zapoznanie 
się z przedstawioną argumentacją, zbadanie sprawy pokrzywdzonych Bar-
bary i Wiesława M. oraz zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Nadto pragnę poinformować, iż w odrębnym piśmie, z dnia 25 marca 
2013 r., skierowanym do Pana Prezydenta przedstawię szczegółowe infor-
macje w niniejszej sprawie wraz z załącznikami.

Z poważaniem 
Władysław Ortyl

Oddowiedd�  
DYREKTORA BIURA LISTÓW 
I OPINII OBYWATELSKICH 
w KANCELARII PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, 18 kwietnia 2013 r.

Pan Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
Biuro Listów i Opinii Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza 

odbiór pisma Pana Marszałka z dnia 25 marca 2013 roku, do którego zostało załą-
czone Oświadczenie złożone przez Senatora Władysława Ortyla na 29. posiedzeniu 
Senatu w dniu 21 marca 2013 roku.

Na wstępie pragniemy poinformować, że wskazane w oświadczeniu Pana Senatora 
pismo z dnia 25 marca br. dotyczące sprawy Państwa Barbary i Wiesława M. faktycz-
nie nosi datę 27 marca br. i łącznie z plikiem dokumentów wpłynęło do Kancelarii 
Prezydenta RP 2 kwietnia br. Informujemy, że wskazane pismo, tak jak i pismo Pana 
Marszałka, zostały po przeanalizowaniu w Gabinecie Prezydenta RP przekazane do 
Biura Listów i Opinii Obywatelskich celem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi.

Po zapoznaniu się z treścią wystąpienia i listu Pana Senatora Władysława Or-
tyla oraz załączonymi dokumentami, a także w oparciu o materiały znajdujące się 
w aktach Biura Listów i Opinii Obywatelskich, pragniemy poinformować, że sprawa 
Państwa Barbary i Wiesława M. znana jest Kancelarii Prezydenta RP. Państwo M. pi-
smem z dnia 16 lutego br. zwrócili się bezpośrednio do Prezydenta RP opisując swoje 
problemy związane z realizacją umowy jaką zawarli z deweloperem na budowę domu 
w gminie Wawer w Warszawie.
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Jak wynika z nadesłanego do Kancelarii Prezydenta RP materiału Państwo M. 
zwracali się do organów właściwych do rozpatrzenia sprawy oraz dochodzili i docho-
dzą na drodze sądowej swoich roszczeń. Ponadto o swoich podejrzeniach w stosun-
ku do działań dewelopera, któremu m.in. zarzucają celowe działanie na ich szkodę, 
informowali organy prokuratury, które są uprawnione do podejmowania stosownych 
czynności wyjaśniających w takich sprawach. Z pisma Pana Senatora wynika, że rów-
nież Pan Senator osobiście występował w sprawach Państwa M. m.in. do Ministra 
Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na list Państwa Barbary i Wiesława M. dnia 16 lutego br. Biuro Listów i Opinii 
Obywatelskich udzieliło w dniu 12 marca br. odpowiedzi, informując o kompetencjach 
Prezydenta RP i wskazując prokuraturę, jako organ właściwy do podejmowania czyn-
ności dochodzeniowych i śledczych, w tym Prokuratora Generalnego, jako zwierzch-
nika prokuratorów wszystkich szczebli. Biuro poinformowało piszących także, że 
zgodnie z Konstytucją sądy są niezawisłe i niezależne od innych władz podkreślając, 
że Prezydent RP nie posiada uprawnień do ingerencji w ich działalność oraz zmiany 
wydanych orzeczeń. W załączeniu przekazujemy kopię* ww. odpowiedzi Biura.

Podając powyższe pragniemy podkreślić, że Pan Prezydent jest informowany 
w przyjętym w Kancelarii trybie o tematyce napływającej korespondencji i przywiązuje 
dużą wagę do tego jak funkcjonuje w Polsce prawo i organy rozpatrujące indywidualne 
sprawy obywateli. Nie ma jednak prawnych możliwości bezpośredniej ingerencji w ich 
działania, mimo zrozumienia spraw i problemów osób, które takich działań oczekują.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym podejmowane przez Prezydenta 
RP i Jego Kancelarię działania mogą dotyczyć jedynie spraw należących do kompe-
tencji Głowy Państwa określonych przepisami Konstytucji RP oraz ustaw. Prezydent 
RP nie posiada uprawnień do zbadania przedstawionej sprawy, ani do oceny decyzji 
wydawanych przez niezależnego prokuratora czy kontroli orzeczniczej sądów.

Pragniemy także dodać, że jeżeli Państwo M. uważają że ich prawo do rozpozna-
nia sprawy w postępowaniu sądowym lub postępowaniu przygotowawczym bez nie-
uzasadnionej zwłoki zostało naruszone mogą skorzystać z prawa do złożenia skargi 
do organów właściwych w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na 
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym 
prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nie-
uzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r., nr 179, poz. 1843 z późn. zm.).

Natomiast uwagi dotyczące prawa budowlanego, w zakresie przepisów związanych 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego mogą zostać przeka-
zane do Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej, jako właściwego 
w tym zakresie. W wyżej wymienionym resorcie powołano Komisję Kodyfikacyjną Pra-
wa Budowlanego, która pracuje nad projektem Kodeksu budowlanego, kompleksowej 
regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego.

Przykro nam zatem, ale mimo całej życzliwości i zrozumienia rozgoryczenia Pań-
stwa M. i opisanych problemów, niestety nie mamy możliwości spowodowania roz-
patrzenia sprawy zgodnie z ich oczekiwaniami. Niemniej z uwagi na sygnalizowaną 
zarówno przez zainteresowanych, jak i Pana Senatora „opieszałość i nierzetelność wy-
miaru sprawiedliwości” uprzejmie informujemy, że nadesłany materiał przekazaliśmy 
Prezesowi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, powiadamiając o tym fak-
cie Ministra Sprawiedliwości.

Z poważaniem 
 
DYREKTOR 
Biura Listów i Opinii Obywatelskich 
Grażyna Wereszczyńska

* Załącznik do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Poruszony sprawą rodziny państwa B. z Krakowa i faktem odebrania 

im dzieci zwracam się do Pana Premiera z prośbą o pilną interwencję w tej 
sprawie. Jednocześnie niniejszym oświadczeniem pragnę wyrazić swoje za-
niepokojenie polityką antyrodzinną oraz stosowaniem nieproporcjonalnych 
środków w celu rzekomej ochrony dobra dzieci.

W rodzinie państwa B. nie było przemocy, alkoholu ani nawet biedy. 
Rodzice zwrócili się do państwowej placówki z prośbą o pomoc w rozwiąza-
niu zwyczajnych kłopotów wychowawczych, a w wyniku późniejszego od-
stąpienia od współpracy z tą placówką zostali „ukarani” odebraniem dzie-
ci. Działania organów państwa w tej sprawie są dla mnie niezrozumiałe, 
tym samym są one niezrozumiałe dla opinii publicznej, dla milionów rodzin 
w Polsce, które wychowują małe dzieci. Jest to tym bardziej niepokojące, że 
Polska jest krajem, który prowadzi najgorszą politykę prorodzinną w Unii 
Europejskiej, krajem, w którym co trzecie dziecko żyje w biedzie, krajem, 
w którym decyzja o wielodzietności jest obarczona wysokim ryzykiem po-
padnięcia w nędzę.

Sprawa państwa B. jest bardzo jaskrawym przykładem negatywnej po-
lityki prowadzonej przez państwo polskie, a jednocześnie uświadamia, że 
system sądownictwa rodzinnego i przepisy prawa rodzinnego wymagają pil-
nej zmiany. W Polsce odbiera się dzieci rodzicom w sytuacji, gdy potrzebują 
oni pomocy i gdy o tę pomoc zwracają się do swojego państwa. Prawo po-
zwala na wszczynanie procedur – od założenia tak zwanej niebieskiej karty 
po odebranie dzieci rodzicom – również wobec rodzin, w których nie ma prze-
mocy. Jedynym widocznym kryterium jest uznaniowość urzędników i przed-
stawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy w tej materii zbyt często popeł-
niają błędy, co w konsekwencji powoduje upadek zaufania do państwa.

Oczekuję od Pana Premiera podjęcia natychmiastowych działań w tej 
sprawie i ustosunkowania się do procederu odbierania dzieci rodzinom 
w Polsce. Nie oczekuję jednak informacji o istniejących ustawach i progra-
mach, których skuteczność okazuje się dalece niewystarczająca. Zależy mi 
na szczerej i jasnej odpowiedzi Pana Premiera, również jako ojca i dziadka. 
Czy polityka prorodzinna i troska o najmłodszych obywateli naszego kraju 
jest faktycznym i priorytetowym zadaniem rządu? W jaki sposób Pan Pre-
mier zamierza przeciwdziałać opisanym wyżej zjawiskom patologicznym?

Ponadto z uwagi na ważkość problemu i jego ogólnospołeczny charakter 
proszę o odpowiedź na następujące pytania.

Jakie są alternatywne sposoby rozwiązywania problemu rodzin dotknię-
tych ubóstwem, ale bez rozbijania rodzin?

Czy w Polsce nie dochodzi do zbyt pochopnego odbierania dzieci rodzi-
nom biologicznym i czy tego typu postępowanie jest zgodne z Konstytucją RP 
oraz międzynarodową Konwencją o prawach dziecka?

Czy rząd zamierza podjąć odpowiednie działania zarówno wykonawcze, 
jak i legislacyjne, które mogłyby ograniczyć możliwość odbierania dzieci ro-
dzicom?

Z poważaniem 
Władysław Ortyl
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Oddowiedd 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 24 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 25 marca 2013 r., znak: 

BPS/043-29-1210/13, dotyczące oświadczenia senatora Władysława Ortyla, złożone-
go podczas 29. posiedzenia Senatu RP, w sprawie działań organów władzy państwowej 
w stosunku do rodzin, na przykładzie sprawy rodziny państwa B. z Krakowa, uprzej-
mie wyjaśniam.

Decyzja o odebraniu dzieci państwu B. jest suwerenną decyzją sądu, podjętą na 
podstawie posiadanych przez sąd dowodów. Służby społeczne miasta Krakowa jedy-
nie wykonały postanowienie sądu w zakresie, do którego zobowiązywały je przepisy 
prawa zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 
z późn. zm.).

Stworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży stało się istotnym 
problemem z zakresu polityki społecznej państwa. Szczególnie istotny jest ten pro-
blem w odniesieniu do dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich, bezrobotnych, rodzin 
wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin niewydolnych wycho-
wawczo, rozbitych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

W ocenie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie i placówek opie-
kuńczo-wychowawczych konieczność umieszczania dziecka poza rodziną wynika 
z nieprawidłowości w funkcjonowaniu środowiska, w którym żyje dziecko oraz z sys-
temowej dysfunkcji instytucji powołanych do organizowania pracy z rodziną. Choroba 
alkoholowa lub pijaństwo rodziców wymieniane są na pierwszym miejscu jako przy-
czyna odejścia dzieci z domu. Następnie takie dysfunkcje rodziny jak: przemoc, dezor-
ganizacja życia rodzinnego, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych. Coraz częściej pojawia się też problem uzależnienia rodziców od środków 
odurzających innych niż alkohol, a także wykorzystywanie seksualne dzieci.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło badanie na temat przy-
czyn umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w 2012 r. Zbadano przyczyny umiesz-
czania dzieci w pieczy zastępczej na próbie 77451 dzieci, przebywających w rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jako główne przyczyny wy-
wołujące umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej wymieniono:

1) uzależnienie rodziców – 39,67% ogółu dzieci
2) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 25,15% ogółu dzieci
3) półsieroctwo – 8,51% ogółu dzieci
4) sieroctwo – 4,46% ogółu dzieci
5) przemoc w rodzinie – 3,63% ogółu dzieci
6) niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców – 3,23% ogółu dzieci
7) długotrwała lub ciężka choroba co najmniej jednego z rodziców – 3,03% ogółu 

dzieci
8) pobyt za granicą co najmniej jednego z rodziców (praca zarobkowa) – 2,98% 

ogółu dzieci
9) ubóstwo – 0,99% ogółu dzieci

10) nieodpowiednie warunki mieszkaniowe – 0,90% ogółu dzieci
11) bezrobocie – 0,46% ogółu dzieci.
Jednym z działań podjętych w celu zapobiegania nadmiernemu umieszczaniu 

dzieci poza rodziną było przygotowanie nowych rozwiązań prawnych, nastawionych 
na pracę z rodziną w środowisku.
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Istotą rozwiązań, ujętych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., jest stworzenie 
spójnego systemu narzędzi opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowującą, jeżeli ma 
ona trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji, głównie natury opiekuń-
czo-wychowawczej. Działania podejmowane w ramach tego systemu mają zapewnić 
rodzinie taką pomoc, aby w jej efekcie wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania 
dziecka z rodziny lub zapewniony został szybki powrót do rodziny dziecku, które 
z uwagi na jego dobro, okresowo musiało zostać umieszczone poza nią. Dlatego też 
przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyły na gminy 
obowiązek prowadzenia pracy z rodziną w środowisku, aby wzmocnić rodziny zagrożo-
ne zabraniem z nich dzieci. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
zaproponowała szereg nowych narzędzi wsparcia rodziny, które obok aktywnie reali-
zowanej pracy socjalnej i systemu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz 
systemu świadczeń rodzinnych, dają możliwość – uzależnionej od potrzeb rodziny – 
dywersyfikacji proponowanych rodzinie przez samorząd gminy form wsparcia.

Sprawą kluczową dla samorządów gmin jest odpowiedni do potrzeb i sytuacji ro-
dziny dobór narzędzi wsparcia lub zaoferowanie rodzinie możliwych świadczeń pie-
niężnych.

Wyżej wymieniona ustawa powołała do życia asystenta rodziny, który jest odpo-
wiedzialny za zapewnienie wszechstronnej pomocy rodzinom mającym problemy z wy-
pełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent ma za zadanie opracowanie 
i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji 
z pracownikiem socjalnym lub we współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy za-
stępczej, w przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Rolą asystenta 
rodziny jest pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego 
prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc rodzinom w rozwiązywaniu 
problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Ponadto asystent ro-
dziny wspiera aktywność społeczną i zawodową rodziny, motywuje jej członków do 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do zadań asystenta należą także: motywowa-
nie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie 
wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, 
interwencje w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny, prowadzenie 
indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

Należy zauważyć, że zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej finansowane są przede wszystkim z budżetów samorządów jako 
zadania własne. Niemniej samorządy otrzymują wsparcie w tym zakresie również 
z budżetu państwa. Łącznie na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań z obszaru 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej uruchomiono w 2012 r. z budżetu 
państwa środki w kwocie 107,6 mln zł (w tym 37,8 mln zł ponad plan – ze środków 
przesuniętych z rezerw przeznaczonych pierwotnie na inne cele). W ramach resorto-
wego programu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej na 2012 r. na program 
„Asystent rodziny” (dwie edycje) gminy otrzymały dofinansowanie ze środków bud-
żetu państwa na zatrudnienie w gminach asystenta rodziny na kwotę 17,3 mln zł. 
Kwota ta odpowiadała w II edycji konkursu 100% potrzeb zgłoszonych do Programu 
przez gminy.

Dodatkowo informuję, że w budżecie państwa na 2013 r. na sfinansowanie lub do-
finansowanie realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego z obszaru wspiera-
nia rodziny i systemu pieczy zaplanowano 92,1 mln zł.

Ponadto informuję, że pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji mate-
rialnej i bytowej, potrzebującym wsparcia ze strony państwa, jest realizowana m.in. 
poprzez system świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 
roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), świadczenia 
z pomocy społecznej udzielane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 182, j.t.) oraz program dożywiania realizowany na podstawie ustawy 
z dnia 29 grudnia 2006 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).
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Reasumując, z powyższego przeglądu działań Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej wynika, że dostrzega ono problem ubóstwa w rodzinach wychowujących dzieci 
i podejmuje cały wachlarz działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin z dzieć-
mi, począwszy od sfery świadczeń rodzinnych, obszaru działań pomocy społecznej, 
aktywizacji na rynku pracy, aż po różnorodne wsparcie rodziny w środowisku oraz 
rodzin dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, określone w ustawie o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te nie wyeliminują jednak całkowicie 
problemu krzywdzenia dzieci, również w rodzinie. Dlatego też każdorazowo tę trudną 
decyzję o zabraniu dziecka z rodziny podejmuje w Polsce indywidualnie sąd.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu

Oddowiedd�  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 25.04.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana senatora Władysława Ortyla 

podczas 29. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 marca 2013 r. 
w sprawie działań organów władzy państwowej w stosunku do rodzin, na przykła-
dzie sytuacji rodziny Państwa B. z Krakowa, uprzejmie przedstawiam następujące 
stanowisko.

Wszczęcie postępowania z urzędu, w trybie przepisu art. 570 k.p.c., nie jest do-
wolne, ale jest obowiązkiem sądu opiekuńczego w każdym przypadku, gdy sąd ten 
poweźmie informacje o okolicznościach uzasadniających taką czynność.

Sąd decyduje o wszczęciu postępowania z urzędu dokonując swobodnej oceny 
przesłanek mających uzasadniać tego rodzaju decyzję. Swoboda w tym zakresie nie 
jest jednak nieograniczona, gdyż, jak wskazano wyżej, determinuje ją fakt istnienia 
konkretnych okoliczności, jak również cel działania.

Podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie rodzeństwa B. stanowiło zawiado-
mienie „Krakowskiego Instytutu Psychiatrii Stowarzyszenia Siemacha” o zagrożeniu 
dobra dzieci.

Sąd nie podjął jednak decyzji o wszczęciu postępowania w przedmiocie ogranicze-
nia władzy rodzicielskiej rodzicom małoletniego rodzeństwa B. w oparciu wyłącznie 
o informacje zawarte w powołanym zawiadomieniu. Uprzednio zainicjował działania 
mające na celu skonfrontowanie informacji w nim zawartych, zlecając kuratorowi 
przeprowadzenie wywiadu dotyczącego rodziny B.

Po dokonaniu analizy treści sprawozdania z wywiadu sąd uznał za uzasadnione 
wszczęcie postępowania w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej nad mało-
letnim rodzeństwem B., kierując się przede wszystkim przesłanką dobra dzieci.
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Wykazana przez organ na tym etapie aktywność winna być rozumiana jako dzia-
łalność profilaktyczna, mająca służyć zapobieżeniu zasygnalizowanego zagrożenia in-
teresów dzieci, nie zaś jako czynność podjęta w celu ukarania rodziców wobec wyka-
zywania przez nich niewłaściwych postaw wychowawczych.

Samo wszczęcie postępowania nie przesądza jeszcze o konieczności zastosowania 
przewidzianych prawem form ingerencji we władzę rodzicielską. O wyniku sprawy sąd 
zdecyduje dopiero po zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego, gdyż tylko 
w jego kontekście jest w stanie dokonać oceny co do zaistnienia okoliczności stano-
wiących podstawę do jej wszczęcia.

Ponadto nie można czynić zarzutu z podjęcia działań mających służyć realizacji 
przysługujących z mocy ustawy kompetencji, tym bardziej, jeżeli ich celem jest ochro-
na zagrożonego dobra małoletnich, potrzebę której sygnalizuje określony podmiot.

Prawidłowość swojej decyzji co do wszczęcia postępowania sąd opiekuńczy może 
zweryfikować w toku prowadzonego w sprawie postępowania dowodowego, które po-
winno być kompletne i rzetelne.

Skorzystanie przez sąd z wszelkich dostępnych środków dowodowych, w tym rów-
nież opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, wydaje się wskazywać 
na dążenie do wszechstronnego wyjaśnienia wątpliwości istniejących w danym stanie 
faktycznym.

Poprawność przeprowadzonego w danej sprawie postępowania dowodowego, jak 
również wynik sprawy wyrażający się w wydanym orzeczeniu mogą być przedmiotem 
oceny sądu drugiej instancji w przypadku skorzystania przez stronę z przysługują-
cego środka odwoławczego, jak to miało miejsce w przypadku Państwa B. Wydane 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie postanowienie było bowiem 
poddane analizie przez Sąd Okręgowy w Krakowie, który uznał za uzasadnione jego 
uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Niewykluczone, że przy jej ponownym rozpoznaniu sąd skorzysta z innych środ-
ków ingerencji we władzę rodzicielską przewidzianych w przepisie art. 109 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, niekoniecznie o charakterze izolacyjnym. Ocena w tym 
zakresie będzie możliwa po uprzednim uwzględnieniu przez sąd pierwszej instancji 
zaleceń sądu odwoławczego.

W aktualnym stanie prawnym, obok środków ingerencji we władzę rodzicielską 
powodujących izolację dziecka od środowiska rodzinnego istnieją też środki niewywo-
łujące tego rodzaju skutku.

Wyżej powołany przepis art. 109 §2 pkt 1–4 k.r.o. przewiduje bowiem możliwość 
wydania przez sąd opiekuńczy, w przypadku zagrożenia dobra dziecka, zarządzeń zo-
bowiązujących rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczegól-
ności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, czy 
też dotyczących skierowania małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonej 
w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierowania rodzi-
ców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub 
świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu 
kontroli wykonania wydanych zarządzeń (pkt 1). Ponadto sąd opiekuńczy może okreś- 
lić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, 
albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun (pkt 2), poddać 
wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego (pkt 3), czy 
też skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania 
zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi (pkt 4).

Obowiązkiem sądu opiekuńczego jest zatem dostosowanie formy ograniczenia 
władzy rodzicielskiej, jeżeli konieczność taka jest niezbędna, do sytuacji rodzinnej 
i opiekuńczo-wychowawczej dziecka, uwzględniając przede wszystkim jego dobro.

Nie można zapominać, że celem orzeczenia ograniczającego władzę rodzicielską 
jest przywrócenie rodzinie na przyszłość jej funkcji wychowawczej.

Uwzględniając istotne znaczenie roli sądu opiekuńczego w udzielaniu wsparcia 
i pomocy rodzicom w prawidłowym wykonywaniu władzy rodzicielskiej pragnę poin-
formować, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zastały zainicjowane prace nad kom-
pleksową reformą prawa rodzinnego. Nadrzędnym celem podjętej inicjatywy jest za-
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bezpieczenie dobra dziecka w postępowaniu opiekuńczym w sprawach ze stosunków 
między rodzicami a dziećmi, co odnosi się szczególnie do tych sytuacji, w których 
występuje silny konflikt pomiędzy rodzicami, prowadzący często do dysfunkcji ca-
łej rodziny. Sens tych postępowań wyraża się w przezwyciężaniu konfliktów, napięć 
i dysfunkcji.

W sprawach opiekuńczych małoletnich chodzi nie tyle o rozstrzygnięcie przez sąd 
kwestii prawnej, co o oddziaływanie sądu na postawy rodzicielskie, tak aby były one 
dalekie od konfrontacji i sporu. Istotą podjętej inicjatywy jest więc stworzenie takich 
instrumentów prawnych, które pozwolą sądom rodzinnym realizować nie tylko funk-
cję orzeczniczą, ale także szereg innych zadań z zakresu opieki, wsparcia, mediacji, 
współpracy, koncyliacji, oddziaływania na postawy rodziców, kształtowania tych po-
staw, a nawet terapii. Realizacja tych zadań nie jest możliwa bez współpracy sądu 
z instytucjami, organizacjami i organami funkcjonującymi na rzecz rodziny.

Podjętej inicjatywie zmiany prawa rodzinnego towarzyszy przeświadczenie, że jak 
długo istnieje konflikt rodziców na tle wykonywania władzy rodzicielskiej albo w ro-
dzinie istnieją dysfunkcje, tak długo dobro dziecka jest zagrożone. Należy zatem sku-
pić uwagę na tym, co wywołuje stan zagrożenia. Rozstrzygnięcie sądu, wydane bez 
podjęcia próby załagodzenia sporu pomiędzy rodzicami sprawia, że przenosi się on 
następnie na etap postępowania wykonawczego. Z kolei brak współpracy między po-
szczególnymi instytucjami na etapie postępowania sądowego nie pozwala na skutecz-
ną reintegrację rodziny.

Dostrzeżenie powyższego skłania do pogłębionej analizy struktury kognicji sądów 
opiekuńczych, w której niewątpliwie sprawy z zakresu stosunków między rodzicami 
a dziećmi powinny być priorytetem w orzeczniczej praktyce sądów opiekuńczych, i to 
zarówno na etapie rozpoznawczym, jak i wykonawczym. Z tego też względu, opraco-
wywany projekt założeń kompleksowych zmian w prawie rodzinnym w jego sądowym 
wymiarze zakłada m.in. gruntowną przebudowę modelu postępowań opiekuńczych 
z naciskiem na współpracę i pomoc rodzinie, co pozwoli na wzmocnienie zabezpiecze-
nia dobra dziecka.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu



29. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2013 r.162

Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 14 marca 2013 r. ukazał się ar-

tykuł Konrada Majszyka „Nowak wpompuje miliardy w drogi”, w którym 
omówione zostały plany budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce 
do 2020 r., zilustrowane mapą, której źródłem jest ministerstwo transportu 
i GDDKiA. Zaniepokoił mnie fakt, że na mapie nie uwzględniono dalszej bu-
dowy drogi ekspresowej S14 z Łodzi do węzła „Emilia” na A2. Budowa tej 
drogi ma ogromne znaczenie dla rozwoju Łodzi.

Łódź samodzielnie, bez żadnej pomocy strukturalnej z zewnątrz, podnio-
sła się z kryzysu lat 90., związanego z upadkiem przemysłu lekkiego. Jako 
że w istocie nie uzyskała (w przeciwieństwie do innych polskich miast z upa-
dającymi mono-przemysłami) żadnego wymiernego wsparcia strukturalnego 
z funduszy centralnych, stała się tą polską aglomeracją, która najdotkliwiej 
odczuła skutki transformacji systemowej. Ponieważ samodzielnie radziła so-
bie ze swoimi problemami, nie zdołała do dziś wyeliminować ich wszystkich. 
W rezultacie w porównaniu do największych miast w Polsce Łódź ma naj-
wyższą procentową stopę bezrobocia – 12,1% na koniec 2012 r., trzykrotnie 
wyższą niż Poznań (4,2%) i Warszawa (4,4%), dwukrotnie wyższą niż Wro-
cław (5,5%) czy Kraków (5,9%).

W dodatku Łódź jest dziś w zdecydowanie najgorszej z porównywanych 
miast sytuacji demograficznej. Według prognozy demograficznej liczba lud-
ności Łodzi w latach 2011–2035 spadnie o ponad 150 tysięcy osób (tylko do 
roku 2020 o około 50 tysięcy osób). Dla porównania: we Wrocławiu liczba 
ludności spadnie o około 18 tysięcy, zaś w Warszawie oraz Krakowie w po-
danym okresie nastąpi jej wzrost. Skalę wyzwań rozwojowych powiększa 
fakt, iż Łódź będzie w tym czasie najszybciej starzejącym się dużym ośrod-
kiem miejskim w kraju, o najmniejszej dzietności i największej zachorowal-
ności na choroby cywilizacyjne.

Najważniejszy jednak jest w tym kontekście fakt, iż Łódź ma obecnie 
największe spośród dużych polskich miast potrzeby inwestycyjne, związane 
nie tylko z infrastrukturą miejską, ale przede wszystkim ze zdegradowaną 
tkanką miejską – w stopniu niespotykanym w innych polskich aglomera-
cjach i miastach. Miejski zasób mieszkaniowy w Łodzi, największy w Pol-
sce, wyróżnia się negatywnie zarówno pod względem standardu powierzch-
niowego, jak i kondycji technicznej. Decyduje o tym nie tylko wiek zasobu 
(udział zasobu przedwojennego sięga 26,7%, wobec średniej dla wielkich 
miast wynoszącej 22,5%), ale także rażąco słaba dbałość o stan techniczny 
zasobu w całym okresie powojennym, zdeterminowana przede wszystkim 
decyzjami władz centralnych.

Budowa drogi S14 wzmocni dostępność komunikacyjną, a w ten spo-
sób konkurencyjność Łodzi oraz gmin i powiatów tworzących Łódzki Obszar 
Metropolitarny. Razem tworzą one ponad milionowy organizm zlokalizowa-
ny w centrum Polski i Europy. To położenie jest szansą na rozwój wokół 
metropolii centrum logistycznego o skali europejskiej, które przyczyni się do 
odwrócenia negatywnych trendów społeczno-gospodarczych i wpłynie na 
przyspieszenie rozwoju Polski. Do realizacji tego celu konieczna jest realiza-
cja założonych inwestycji drogowych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropo-
litarnego, których nieodłącznym elementem jest dokończenie budowy drogi 
S14. Inwestycje te należy traktować jako spłatę długu państwa wobec me-
tropolii, którą władze centralne opuściły na początku lat 90. ubiegłego wieku. 
S14 będzie także obwodnicą dla Konstantynowa, Aleksandrowa i Zgierza. 
W tym ostatnim mieście są szczególnie dramatyczne warunki w związku 
z przebiegiem dróg przez centrum.

Mam nadzieję, że moje obawy spowodował błąd redakcji, ale proszę 
o przekazanie informacji, tak ważnej dla miliona ludzi, jakie są plany mini-
sterstwa związane z budową S14.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Owczarek
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Oddowiedd�

Warszawa, 12 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2013 r. znak BPS/043-29-1211/13, 

przy którym przekazano oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka złożone podczas 
29. posiedzenia Senatu RP, dotyczące realizacji drogi ekspresowej S-14, przedsta-
wiam informacje w przedmiotowej sprawie.

W chwili obecnej realizowany jest Program Budowy Dróg Krajowych na lata 
2011–2015 przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. Należy przy 
tym wskazać, iż podejmowane działania są zdeterminowane ścisłe określonym limi-
tem finansowym w wysokości 82,8 mld zł. Zakres rzeczowy zawarty w Programie mu-
siał więc zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa.

W związku z powyższym interesujące Pana Senatora zadanie polegające na budowie 
drogi ekspresowej S-14 na odcinku węzeł Emilia na autostradzie A2 – węzeł Lublinek 
(początek obwodnicy Pabianic) zostało ujęte w załączniku nr 1a, czyli na liście zadań 
priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r. pod warunkiem 
zapewnienia finansowania. W chwili obecnej dla przedmiotowego zadania Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace przygotowawcze związane z uzy-
skaniem decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa. W dniu 23 marca 
2011 r. wydana została przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W dniu 7 maja 2012 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji tech-
nicznej (w tym koncepcji programowej, projektu budowlanego i wykonawczego) dla 
przedmiotowego odcinka. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
w imieniu Inwestora wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z umową wykonawca, fir-
ma Mosty-Katowice Sp. z o.o., ma 29 miesięcy na realizację powierzonego zadania.

Jednocześnie należy wskazać, że w wyniku realizacji zadań ujętych w Programie 
zakończona została budowa obwodnicy Pabianic w ciągu drogi ekspresowej S-14 i od-
dana do ruchu w lipcu 2012 r.

Należy wskazać, że ze względu na aktualne możliwości finansowe państwa resort 
transportu zobowiązany jest racjonalnie wykorzystywać dostępne środki. W związku 
z tym w pierwszej kolejności, realizowane są zadania znajdujące się na liście podsta-
wowej tj. w szczególności: autostrady, zadania współfinansowane z funduszy UE oraz 
inwestycje wynikające z zawartych zobowiązań.

Aktualnie w resorcie transportu trwają prace nad ustaleniem listy projektów dro-
gowych, jakie będą planowane w kolejnej pespektywie finansowej UE. Dla Minister-
stwa TBiGM priorytetami są przede wszystkim autostrady oraz drogi ekspresowe. 
Jednakże dokładne plany inwestycyjne na lata 2014–2020 zostaną przedstawione, 
gdy znane będą poziomy dofinansowania, jakie GDDKiA jako beneficjent programów 
unijnych w zakresie dróg krajowych, otrzyma w kolejnej perspektywie finansowej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, 
Jana Marii Jackowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, 

Marka Martynowskiego, Bogdana Pęka, Krzysztofa Słonia, 
Roberta Mamątowa, Bohdana Paszkowskiego, 

Wiesława Dobkowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 
Henryka Górskiego oraz Macieja Klimy

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie następujących kwestii.
1. Jak to jest możliwe, że w spółce należącej do Skarbu Państwa tworzy 

się dodatkowe stanowiska, aby zatrudnić swoich zaufanych ludzi? Cztery 
lata temu w Elektrowni Ostrołęka pracowało ponad 1000 osób, obecnie pra-
cuje 600. Załogą zarządzał trzyosobowy zarząd – obecnie utworzono dodat-
kowo 8 pionów, którymi zarządzają nowo powołani dyrektorzy. Jak to jest 
możliwe, by w spółce Skarbu Państwa nowi dyrektorzy otrzymali aż tak 
wysokie wynagrodzenia (średnio po 17 tys. zł za miesiąc!)?!

2. Dlaczego nowo powołani dyrektorzy mają podległych tylko po kilku 
pracowników w swoich pionach, a otrzymali do dyspozycji dwa nowe miesz-
kania, za wynajem których elektrownia płaci 50 tys. zł, po 25 tys. zł rocznie 
za każde z nich?! Zatem w jakim celu i do jakich zadań zostali powołani?

3. Jak to możliwe, że w spółce Skarbu Państwa, która zwalnia pracow-
ników, nowi dyrektorzy otrzymali do swojej dyspozycji samochody służbo-
we, które elektrownię kosztują 90 tys. zł rocznie (60 tys. zł koszty leasingu, 
a 30 tys. zł koszty paliwa)?!

4. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego dyrektorzy, pracując na umowę 
o pracę w spółce Skarbu Państwa – elektrowni, pobierają dodatkowo w tym 
samym czasie co miesiąc wynagrodzenie w kwocie 15 tys. zł za świadczenie 
pracy u drugiego pracodawcy, tj. Elektrowni Ostrołęka C w budowie.

Prosimy Panów Ministrów o wyjaśnienie generowania tak wysokich 
kosztów administracyjnych (Elektrownia Ostrołęka poniosła roczne koszty 
w wysokości około 960 tys. zł, z czego 720 tys. zł na wynagrodzenia z obu 
elektrowni, 100 tys. zł na nagrody pieniężne, 90 tys. zł na koszty utrzymania 
dwóch samochodów oraz 50 tys. zł na wynajem dwóch mieszkań), de facto 
nieuzasadnionego ich zwiększania w obliczu zwolnienia tylu pracowników. 
Po zapoznaniu się z sytuacją mającą miejsce w elektrowni już chyba nikt nie 
ma wątpliwości, dlaczego tyle płacimy za energię elektryczną.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski 
Marek Martynowski 
Bogdan Pęk 
Krzysztof Słoń 
Robert Mamątow 
Bohdan Paszkowski 
Wiesław Dobkowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Henryk Górski 
Maciej Klima
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Stanowisko 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Pan 
Mikołaj Budzanowski 
Minister Skarbu Państwa

Szanowny Panie Ministrze,
zgodnie z właściwością wynikającą z treści art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 

1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. 
zm.), przekazuję oświadczenie senatora Andrzeja Pająka (BPS/043-29-1212-MG/13), 
złożone wspólnie z innymi senatorami podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 
21 marca br., z uprzejmą prośbą o udzielenie zainteresowanym odpowiedzi.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Tomasz Tomczykiewicz 
Sekretarz Stanu

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 22 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na złożone podczas 29. posiedzenia Senatu RP, w dniu 21 mar-

ca 2013 r., oświadczenie Senatorów Pana Andrzeja Pająka, Pana Jana Marii Jac-
kowskiego, Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Marka Martynowskiego, Pana 
Bogdana Pęka, Pana Krzysztofa Słonia, Pana Roberta Mamątowa, Pana Bohdana 
Paszkowskiego, Pana Wiesława Dobkowskiego, Pana Wojciecha Skurkiewicza, Pana 
Henryka Górskiego oraz Pana Macieja Klimy, w sprawie wynagrodzeń i świadczeń 
dodatkowych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przedkładam następujące wy-
jaśnienia.

Zaznaczyć należy, że zakres sygnalizowanej w oświadczeniu Panów Senatorów 
sprawy, znajduje się we właściwości Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. Mini-
ster Skarbu Państwa wykonuje uprawnienia, jedynie jako akcjonariusz Spółki ENER-
GA SA, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z Kodeksu spółek 
handlowych i statutu Spółki, pozostając bez wpływu na Spółkę ENERGA Elektrownie 
Ostrołęka SA, której akcjonariuszem jest ENERGA SA.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę, od października 2011 roku, 
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny, 
który wiąże się z nową strukturą organizacyjną, wynikającą z zarządzania proceso-
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wego. Wprowadzenie nowej struktury pozwoliło na bardziej przejrzyste i efektywne 
funkcjonowanie organizacji. Ilość stanowisk kierowniczych w związku z wprowadze-
niem nowej struktury organizacyjnej spadła z 49 do 48. Nie stworzono żadnych dodat-
kowych stanowisk kierowniczych. Stanowiska Dyrektorów Pionów zostały obsadzone 
w ramach rekrutacji wewnętrznej oficjalnie zakomunikowanej do organizacji, w której 
udział wzięły osoby wcześniej zarządzające działami lub wydziałami, w tym 2 dyrekto-
rów pracujących wcześniej w przedsiębiorstwie. Osoby te zostały zatrudnione w pro-
cesie rekrutacyjnym, przeprowadzonym przez wyspecjalizowaną firmę rekrutacyjną 
z doświadczeniem w świadczeniu usług na rzecz branży energetycznej. Efektami roz-
poczętych zmian są:

∙ wydzielenie ze struktur elektrowni Pionu Usług Remontowych do spółki ENER-
GA Serwis Sp. z o.o.,

∙ dalsze obniżenie liczby stanowisk kierowniczych z 48 do 43, w tym liczby Pio-
nów z 8 do 7,

∙ obniżenie zatrudnienia w związku z wydzieleniami i Programami Dobrowol-
nych Odejść (PDO), w okresie 2009–2013, z poziomu 1013 do 575 (plan na 
2013 rok),

∙ koszty stałe (w tym samym okresie) zostały obniżone z 241,8 mln PLN do 
181,7 mln PLN,

∙ wskaźnik zatrudnienia na 1 MW mocy zainstalowanej spadł z 1,41 (2009) na 0,9 
(2013).

Dodać należy, że prowadzone działania restrukturyzacyjne miały formę 2 wydzie-
leń ze struktur ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA aktywności niepodstawowych, 
tj. remonty, usługi pomocnicze, z zachowaniem gwarancji wynikających z umów 
społecznych oraz odejść dobrowolnych, w ramach których odeszło z firmy 243 pra-
cowników.

W okresie 2009–2012 z ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zwolniono 3 osoby, 
wszystkie w trybie np. 52 KP.

Wspomnieć należy, że w dniu 8 kwietnia br. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 
podpisała umowę handlową o świadczenie usług, ze spółką utworzoną przez pracow-
ników. Od 1 maja br. nowo utworzona spółka przejmie usługi wykonywane dotych-
czas przez jeden z wydziałów elektrowni.

Rozpoczęcie współpracy z Zakładem Usług Pomocniczych AZYMUT sp. z o.o. koń-
czy projekt restrukturyzacji pod nazwą: „Nowy Model Wykonywania Usług Pomocni-
czych”.

Projektem objęto cały wydział, tj. 47 osób, spośród których:
∙ 16 osób utworzyło nową spółkę i przechodzi do niej rozwiązując umowy z ENERGA 

Elektrownie Ostrołęka SA;
∙ 17 pracowników przechodzi do nowej spółki na podstawie art. 231 KP;
∙ 9 pracowników skorzystało z ZIO (dobrowolne odejścia);
∙ 5 osób pozostało w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA i uzupełniło wakaty 

w innych komórkach spółki.
Średnie wynagrodzenie kadry zarządzającej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

wyniosło w 2012 r., 12 950 zł – z premią roczną i nagrodami za udział w projektach.
Należy podkreślić, że zarówno struktura, jak i odpowiednio dobrana podstawowa 

kadra kierownicza muszą sprostać znaczącym wyzwaniom stojącym przed polskim 
segmentem wytwarzania energii elektrycznej. Funkcja Dyrektora Pionu wiąże się 
nie tylko z ilością podwładnych, ale przede wszystkim z dużym zakresem odpowie-
dzialności.

Koszt związany z zatrudnionymi osobami spoza m. Ostrołęka jest zgodny z ogólnie 
przyjętymi zasadami, obejmującymi osoby zatrudnione poza miejscem zamieszkania. 
Ww. menedżerom powierzono zadania w zakresie Zakupów i Zarządzania Personelem, 
a ponadto koordynację niezbędnych projektów organizacyjnych.

Polityka w zakresie samochodów służbowych jest zgodna z zasadami przyjętymi 
i obowiązującymi w Grupie Kapitałowej ENERGA.

Elektrownia Ostrołęka SA (spółka celowa, przygotowująca projekt budowy nowego 
bloku) zatrudniała ekspertów z obszaru zarządzania kadrami oraz zakupów, ze wzglę-
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du na okresową potrzebę tymczasowego wsparcia w tym zakresie. Aktualnie żaden 
pracownik ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA nie realizuje żadnych dodatkowych 
zadań, ani nie jest zatrudniony w Spółce Elektrownia Ostrołęka SA.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, wyrażam przekonanie, iż stanowią one wy-
starczającą odpowiedź na kwestie poruszone w oświadczeniu Panów Senatorów.

Z poważaniem 
 
Mikołaj Budzanowski
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego, 

Jana Marii Jackowskiego, Bogdana Pęka, Macieja Klimy, 
Bohdana Paszkowskiego, Wiesława Dobkowskiego, 

Janiny Sagatowskiej, Wojciecha Skurkiewicza, 
Henryka Górskiego, Krzysztofa Słonia 

oraz Doroty Czudowskiej

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z ponownym apelem o podjęcie inter-

wencji na rynku ziemniaka. Dziękujemy za szczegółową odpowiedź na na-
sze oświadczenie w sprawie sytuacji na rynku ziemniaków jadalnych w Pol-
sce złożone na siedemnastym posiedzeniu Senatu, jednakże od ministra 
rolnictwa raczej oczekiwalibyśmy zajęcia się problemem, zaproponowania 
form pomocy plantatorom, a nie szczegółowego raportu o sytuacji na rynku 
ziemniaków.

A zatem po raz kolejny zwracamy się do Pana Ministra z apelem o po-
moc dla plantatorów ziemniaków, a w szczególności o podjęcie działań mają-
cych na celu: wprowadzenie ochrony polskiego rynku ziemniaków jadalnych 
i przemysłowych; wsparcie producentów ziemniaków, a także działań popra-
wiających opłacalność produkcji w tym segmencie rolnym; kreowania polity-
ki, która doprowadzi do wykorzystania potencjału produkcyjnego i bogatego 
doświadczenia rolników oraz dorobku polskich instytutów badawczych i do-
świadczalnych zajmujących się hodowlą ziemniaków; podjęcie i wsparcie 
działań mających na celu promocję polskich ziemniaków jadalnych w kraju 
i na rynkach zewnętrznych oraz wdrożenie programu walki z bakteriozą, 
która skutecznie blokuje eksport naszych ziemniaków nie tylko na rynki 
europejskie, ale też na rynek wschodni. Pragniemy nadmienić, iż problem 
bakteriozy jest znany od wielu lat, a polskie urzędy sobie z nim nie radzą. 
Niestety w wyniku kontroli w ramach programu walki z bakteriozą konse-
kwencje ponoszą jedynie producenci, bowiem na skażonych polach zakazuje 
się uprawy na co najmniej trzy lata, wyznacza się strefy bezpieczeństwa, 
w której uprawa podlega ścisłej kontroli oraz zleca dezynfekcję maszyn rol-
niczych, pomieszczeń, składów i narzędzi. Niestety oprócz kar i nakazów 
inspekcja ma raczej niewiele do zaoferowania polskim producentom.

Panie Ministrze, Polska, wstępując do UE, była pod względem areału 
upraw ziemniaczaną potęgą Europy. Z roku na rok uprawia się w Polsce 
mniej ziemniaków, choć warunki mamy sprzyjające tym uprawom. Zasadne 
jest zatem pytanie: co w końcu mają – przepraszamy: mogą – produkować 
polscy rolnicy?

Prosimy Pana Ministra o szczegółowe informacje dotyczące podjętych 
działań w zakresie pomocy polskim plantatorom ziemniaka.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski 
Bogdan Pęk 
Maciej Klima 
Bohdan Paszkowski 
Wiesław Dobkowski 
Janina Sagatowska 
Wojciech Skurkiewicz 
Henryk Górski 
Krzysztof Słoń 
Dorota Czudowska
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Oddowiedd�

Warszawa, 2013.04.18

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 25 marca br., znak: BPS-043-29-

-1213/13, przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora An-
drzeja Pająka wspólnie z innymi senatorami w sprawie sytuacji na rynku ziemniaków 
uprzejmie informuję, co następuje.

Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest do przestrzegania zasad 
Wspólnej Polityki Rolnej, które nie przewidują interwencji w sektorze ziemniaka ja-
dalnego. Uprawa ziemniaków jadalnych, podobnie jak i innych upraw, jest wspierana 
w ramach dopłat bezpośrednich, a producenci ziemniaków jadalnych otrzymują jed-
nolitą płatność obszarową wypłacaną ze środków unijnych. W obrocie ziemniakami 
jadalnymi obowiązują standardy jakościowe, a na kształtowanie się cen na rynku 
wpływ mają wyłącznie relacje popytu i podaży. Zatem nie jest możliwe sztuczne wy-
kreowanie popytu na ziemniaki, niemniej jednak wysoka jakość i atrakcyjna oferta 
ziemniaków może istotnie pomóc w opłacalności ich produkcji.

Polska jest nadal czołowym producentem ziemniaka w Europie. Należy jednak 
zauważyć, że ziemniak jest przykładem gatunku spośród roślin rolniczych, którego 
skala uprawy, a także wielkość zbiorów od ok. 30 lat w całej Europie, w tym rów-
nież w Polsce sukcesywnie maleje. Zmieniające się nawyki żywieniowe współczesnych 
społeczeństw obniżyły znaczenie ziemniaków jako podstawowego źródła pożywienia 
i wpłynęły na spadek popytu na ziemniaki. W 2009 r. ich spożycie wynosiło 129 kg 
rocznie na osobę, a w roku 2012 już o 16 kg mniej. Prognozuje się, że konsumpcja 
ziemniaków nieprzetworzonych w sezonie 2012/2013 ponownie się obniży i całkowite 
spożycie wyniesie ok. 111 kg na osobę. Należy również pamiętać, że z chwilą inten-
syfikacji produkcji świń i rozwoju firm paszowych coraz więcej gospodarstw i ferm 
nie karmi już świń tradycyjnie ziemniakami, tylko gotowymi mieszankami paszowymi 
opartymi na zbożach.

Odnosząc się do kwestii opłacalności produkcji ziemniaków jadalnych trzeba pa-
miętać, że opłacalność ta zależy głównie od koniunktury na rynku ziemniaka, wysoko-
ści nakładów (w tym kosztów sadzeniaka) oraz plonów. Do czynników wpływających 
na poprawę opłacalności uprawy ziemniaka należy zatem wybór kierunku produkcji 
tj. na najwcześniejszy zbiór, jadalnych, sadzeniaków oraz na skrobię i inne przetwory 
spożywcze, osiągnięcie jak najwyższego plonu z ha (poprzez prawidłowy dobór odmia-
ny, zakup dobrych sadzeniaków i odpowiednią technologię uprawy) co gwarantuje 
zmniejszenie kosztów produkcji ziemniaków. Ważne również jest wykorzystywanie 
różnych sposobów uzyskiwania korzystnych cen zbytu, w tym dostarczanie ziemnia-
ków ponadstandardowej jakości, przygotowanych do sprzedaży (konfekcjonowanych, 
obieranych), dostarczanie ziemniaków bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy oraz 
działanie w ramach grup producentów. Jednocześnie należy zauważyć że najwyższa 
opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych i sadzeniaków miała miejsce w latach 
niskich zbiorów tj. 2001, 2005, 2006 oraz częściowo 2008–2009. Z kolei najniższą 
opłacalność notowano w latach 2000, 2002, 2004, 2007, kiedy były w tym czasie wy-
sokie plony i zbiory ziemniaków.

Krajowy rynek ziemniaków charakteryzuje duże rozdrobnienie produkcji zarówno 
co do skali, jak i rodzaju uprawianych odmian. Mając na uwadze interes rolników i po-
prawę opłacalności produkcji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się szeroko 
promować i wspierać finansowo przedsięwzięcia związane z łączeniem się producen-
tów w grupy producentów. Podstawowym celem założenia grupy jest podejmowanie 
wspólnych działań, związanych między innymi ze zbytem płodów rolnych. Odpowied-
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nie zorganizowanie i dostosowanie produkcji do wymagań odbiorcy pod względem 
jakości, ilości i asortymentu pozwala rolnikom uzyskać możliwość zapewnienia sobie 
silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów. W szcze-
gólności grupy mogą być równorzędną stroną w kontraktacji surowca z zakładami 
przetwórczymi i negocjować między innymi cenę za dostarczony surowiec.

Obecnie producenci ziemniaków zrzeszeni w grupy producentów rolnych, mają 
możliwość otrzymania wsparcia w ramach działania „Grupy producentów rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów reguluje 
ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach 
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88 poz. 983, z późn. zm.). Jednocześnie, za-
łącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. 
w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone gru-
py producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz mini-
malnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. Nr 72, poz. 424, z późn. 
zm.) zawiera wykaz produktów lub grup produktów, dla których producenci zrzeszeni 
w grupy mogą uzyskać wsparcie w ramach działania „Grupy producentów rolnych” 
PROW 2007–2013. W przedmiotowym wykazie pod numerem 14 została zamieszczona 
kategoria o nazwie „Ziemniaki świeże lub chłodzone”.

Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej dla grup producentów rolnych 
reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 81, poz. 550, z późn. zm.).

Dalsza promocja i wsparcie konsolidacji producentów m.in. w grupy producentów 
rolnych może odegrać kluczową rolę dla podniesienia konkurencyjności i wzrostu go-
spodarczego europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Powyższą szansę zauważa 
również m.in. Komisja Europejska. Jednym z sześciu wspólnotowych priorytetów roz-
woju obszarów wiejskich, przyczyniających się również do realizacji Strategii Europa 
2020, jest poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie. Propozycja legislacyjna odnosząca się do wsparcia rozwoju ob-
szarów wiejskich po roku 2013 zakłada, że cel ten może zostać osiągnięty m.in. po-
przez kontynuację wsparcia na tworzenie grup producentów rolnych. W projekcie roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., Komisja Europej-
ska opowiedziała się m.in. za dalszym wspieraniem tworzenia i funkcjonowania grup 
producentów rolnych w nowym okresie programowania.

Według aktualnego projektu, podobnie jak to ma miejsce w bieżącym okresie pro-
gramowania, pomoc dla grup producentów rolnych będzie realizowana w formie rocz-
nych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od dnia wpisu grupy do rejestru grup 
producentów rolnych i będzie stanowiła procentowy ryczałt od wartości przychodów 
netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospo-
darstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach. Jedną z najważniejszych 
zmian, jakie zostały uwzględnione w przedmiotowym projekcie, jest zwiększenie po-
ziomu wsparcia dla grup producentów rolnych.

Zmianie mają ulec procentowe stawki pomocy i mają one wynosić:
∙ 10%, 10%, 8%, 6% i 4% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowar-

tość w złotych do sumy 1.000.000 euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, 
trzecim, czwartym i piątym roku, albo

∙ 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość 
w złotych powyżej sumy 1.000.000 euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, 
trzecim, czwartym i piątym roku.

Dodatkowo warto mieć na uwadze, iż istnieje możliwość uprawy ziemniaka w opar-
ciu o metodykę integrowanej produkcji. Producent, który zdecyduje się na produkcję 
wysokojakościowych ziemniaków w tym systemie jakości żywności, może liczyć na 
dodatkowe wsparcie w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości 
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żywności” PROW 2007–2013. Wsparcie to polega na możliwości rekompensaty kosz-
tów kontroli przeprowadzanych w gospodarstwie producenta, wynikających z meto-
dy produkcji. W ramach tego działania możliwe jest także uzyskanie wsparcia przez 
producentów wytwarzających produkty do spożycia przez ludzi w innych systemach 
jakości żywności, np. rolnictwa ekologicznego.

Ten rodzaj wsparcia także jest planowany do kontynuacji w pespektywie 2014–2020, 
zgodnie z ww. projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
po 2013 r.

Odnosząc się do kwestii promocji produktów rolnych, w tym ziemniaków, prag- 
nę poinformować, że na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach 
promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. Nr 97, poz. 799) utworzonych zostało 
9 odrębnych funduszy promocji (w tym m.in. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw). 
Fundusze promocji utworzone zostały w celu wspierania marketingu rolnego, wzro-
stu spożycia oraz promocji produktów rolno-spożywczych. W ramach realizacji tego 
celu, ustawa wyznacza zakres działań, które mogą być finansowane ze środków fi-
nansowych funduszy. Są to działania mające na celu informowanie o jakości i za-
letach produktów oraz działania mające na celu promocje spożycia poszczególnych 
produktów. Wspierany jest udział w wystawach i targach, prowadzenie badań rynko-
wych dotyczących poszczególnych produktów, wspieranie badań naukowych i prac 
rozwojowych mających na celu poprawę jakości produktów oraz prowadzących do 
wzrostu ich spożycia.

Środki funduszy promocji są w szczególności przeznaczone na sfinansowanie tzw. 
„wkładu własnego” organizacji branżowych w realizacje kampanii promocyjnych i in-
formacyjnych prowadzonych w ramach administrowanego przez Agencje Rynku Rol-
nego mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych”, dzięki czemu 
możliwe jest znaczące zwielokrotnienie efektu działań promocyjnych.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy, o środki funduszy promocji mogą 
ubiegać się ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwór-
ców produktów rolno-spożywczych mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na 
terytorium Polski, którzy dokonują obrotu owocami lub warzywami lub ich przetwora-
mi – w przypadku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, a także inne ogólnokrajowe 
organizacje branżowe lub międzybranżowe zrzeszające producentów lub przetwórców 
produktów rolno-spożywczych, jeżeli ich cele statutowe są zgodne z celami funduszy 
promocji. Organizacje składają corocznie do komisji zarządzających propozycje tema-
tów działań, które mogą być finansowane ze środków funduszów promocji.

Środkami funduszów promocji zarządzają wyłącznie przedstawiciele organizacji 
branżowych reprezentujących producentów rolnych oraz przetwórców działających 
w danym sektorze, którzy tworzą odrębne dla każdego funduszu komisje zarządzają-
ce. To komisje zarządzające decydują o przeznaczeniu dostępnych środków.

Dotychczas w ramach środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw zrealizo-
wano działania mające na celu promocję ziemniaka, m.in. w roku 2010 i 2011 na 
wniosek Stowarzyszenia Polski Ziemniak została przeprowadzona kampania promo-
cyjna pod nazwą „Ziemniak cennym warzywem w polskiej tradycyjnej kuchni – zestaw 
akcji promocyjnych”, w latach 2011 i 2012 została zrealizowana akcja promocyjna 
pn. „Działania promujące spożycie ziemniaka”, a w roku 2012 kampania pn. „Cała 
Polska je ziemniaki”. Kampania ta będzie również kontynuowana w 2013 r.

Ponadto ziemniaki mogą być promowane także w oparciu o Program PDŻ – po-
znaj Dobrą Żywność. Głównym celem PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność jest informowanie 
o wysokiej jakości produktów żywnościowych. Udział w programie jest dobrowolny. 
Znak PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność jest przyznawany tylko wyrobom, które spełniają 
kryteria, opracowane przez kolegium naukowe ds. jakości produktów żywnościowych. 
Oznaczenie tym znakiem jest informacją, która ma pomagać konsumentowi w wybo-
rze odpowiedniego dla niego produktu. Ma również na celu podnoszenie zaufania kon-
sumenta do produktu żywnościowego poprzez informacje o jego wysokiej i stabilnej 
jakości. Dla firm posiadanie znaku jakości PDŻ – poznaj Dobrą Żywność na produk-
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tach może stać się skutecznym sposobem na zwiększenie udziału w rynku. Zgłoszenie 
producenta do programu jest nieodpłatne. Prawo zgłoszenia wniosków o nadanie zna-
ku PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność mają wyłącznie producenci.

Odnosząc się do problemu dotyczącego podejmowania działań w celu ograniczenia 
występowania w Polsce bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms), 
informuję, że działania te mają od lat systemowy i zorganizowany charakter. Obejmu-
ją one działania kontrolne, realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa (PIORiN), służące eliminacji ognisk występowania bakterii, działania 
informacyjne, wsparcie finansowe dla producentów rolnych, a także wsparcie badań 
dotyczących tego patogena. Podjęto w tym zakresie również współpracę międzynaro-
dową, aby wykorzystać doświadczenia innych krajów w zwalczaniu bakterii Cms.

Bakteria Cms jest organizmem, którego zwalczanie jest regulowane przepisami 
fitosanitarnymi w wielu państwach, w tym w państwach Unii Europejskiej, przy czym 
sprawy te regulują w Unii Europejskiej dwa akty prawne, a mianowicie:

1) dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochron-
nych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin 
lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie, 
zgodnie z którą bakteria ta ma status organizmu kwarantannowego i podlega 
obowiązkowi zwalczania;

2) dyrektywa Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwal-
czania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, która określa szczegółowe zasady 
zwalczania tej bakterii i zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się.

Należy podkreślić, że bakteria podlega obowiązkowi zwalczania, bez względu na to, 
czy porażone bulwy ziemniaka wykazują objawy chorobowe.

Odnosząc się do działań kontrolnych PIORiN, to tylko w roku 2011 przeprowa-
dzone zostały 23 992 kontrole pod kątem występowania bakterii Cms. W ramach 
tych kontroli przebadanych zostało pod kątem występowania bakterii łącznie 17 064 
próbek. Należy zatem podkreślić bardzo wysoką intensywność kontroli występowa-
nia tego patogena w Polsce, które mają za zadanie eliminację ognisk chorobowych 
i w związku z tym ochronę plantacji nieporażonych.

Aby złagodzić negatywne skutki występowania bakterii Cms, stworzona została rol-
nikom produkującym sadzeniaki ziemniaka możliwość refundacji części strat ponie-
sionych w wyniku utraty możliwości sprzedaży ziemniaków jako materiału siewnego.

Możliwość wsparcia finansowego, jakie może być udzielone rolnikom w walce 
z bakterią Cms określają szczegółowo przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla 
różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. W projekcie ustawy 
budżetowej na 2013 r. określono limit środków finansowych, jakie mogą być przezna-
czone na dotacje na dofinansowanie kosztów ochrony roślin na 3 105 000 zł (kwota 
ta obejmuje także wsparcie zwalczania bakterii Ralstonia solanacearum – sprawcy 
śluzaka ziemniaka, oraz zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, co roku jednak 
zdecydowana większość środków przeznaczana jest na zwalczanie bakterii Cms).

Ponadto, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi objęło sadzeniaki ziemniaka me-
chanizmem dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 
kwalifikowanym materiałem siewnym. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni grun-
tów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 
kwalifikowany w przypadku uprawy ziemniaków dopłata ta wynosi 500 zł/1 ha. Ce-
lem dopłat jest poprawa jakości i opłacalności produkcji ziemniaka dzięki stosowaniu 
kwalifikowanego materiału siewnego i przez to ograniczeniu rozprzestrzeniania się 
wraz z sadzeniakami organizmów szkodliwych na uprawy ziemniaka, w szczególności 
bakterii Cms.

Badania dotyczące zwalczania bakterii Cms są prowadzone w ramach działalno-
ści statutowej instytutów badawczych, ale także w ramach programów wieloletnich 
realizowanych na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wskazać tu można 
zadanie „Nowe metody utylizacji bulw ziemniaka porażonych przez bakterię Clavibac-
ter michiganensis ssp. Sepedonicus” o łącznym budżecie 1 413 000 zł, realizowane 
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przez Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, w ramach programu wieloletniego 
„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograni-
czenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska” 
przyjętego na lata 2011–2015. Natomiast w latach 2006–2010 Instytut zrealizował 
zadanie „Ograniczanie występowania chorób bakteryjnych ziemniaka ze szczególnym 
uwzględnieniem Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) oraz Ralstonia so-
lanacearum” o łącznym budżecie 709 800 zł.

W wyniku opisanych wyżej działań wykrywalność bakterii Cms w ziemniakach 
towarowych w Polsce spadła z 23,6% w 2004 r. do 12,35% w 2011 r. W sadzeniakach 
ziemniaka natomiast zanotowano spadek wykrywalności bakterii odpowiednio z 5,2% 
do 0,33%. Nadal jednak wykrywalność bakterii w Polsce jest wyższa niż w innych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym konieczne są dalsze 
działania, ukierunkowane na walkę z tym patogenem.

Aby umożliwić rolnikom osiąganie coraz wyższych standardów fitosanitarnych In-
stytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB dokonał aktualizacji (m.in. pod kątem walki 
z Cms) wydanej w 2005 r. metodyki integrowanej produkcji ziemniaka. Podjęte zostały 
prace legislacyjne, które umożliwiają uzyskanie wsparcia w ramach PROW do badań 
wysadzanych ziemniaków pod kątem występowania bakterii Cms. Jest to o tyle istot-
ne, że podstawowym źródłem porażenia w uprawie ziemniaka są wysadzane ziemniaki 
o nieznanej zdrowotności pochodzące z tzw. „samozaopatrzenia”.

Opracowane również zostały (przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB 
oraz Instytut Ochrony Roślin PIB) aktualne metodyki dezynfekcji wyniszczającej bak-
terię Cms, niezbędnej w gospodarstwach produkujących ziemniaki. Materiały te są 
dostępne na stronach internetowych Instytutów.

Ponadto sprawa złagodzenia wymagań przy wysyłce polskich ziemniaków do kra-
jów UE jest przedmiotem prac Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy 
z izbami rolniczymi i organizacjami branżowymi. MRiRW wystąpiło do Komisji Eu-
ropejskiej z wnioskiem o zmianę zasad prowadzenia badań ziemniaków na okolicz-
ność występowania bakterii Cms wysyłanych z Polski na rynek UE. Zaproponowane 
zmiany mają umożliwić rolnikom stosującym kwalifikowany lub przebadany pod ką-
tem występowania bakterii Cms materiał sadzeniakowy, poddawanie obowiązkowym 
badaniom jedynie partii ziemniaków przeznaczonych do wysyłki, bez konieczności 
poddawania badaniom pozostałych ziemniaków pochodzących z tego gospodarstwa. 
Propozycja Ministerstwa była dyskutowana podczas obrad Stałego Komitetu ds. Zdro-
wia Roślin w dniach 28.02-01.03 oraz 25–26.03 br. w Brukseli i rozmowy te będą 
kontynuowane w dniach 29–30.04.2013 r.

Niestety, w czasie dyskusji, przedstawiciele poszczególnych krajów członkowskich 
poruszyli problem wysyłki z Polski ziemniaków, które nie zostały zaopatrzone w wy-
magane zaświadczenia, a wśród wysyłanych w ten sposób plonów były również partie 
porażone, lub potencjalnie porażone przez Cms. W konsekwencji podmioty narusza-
jące prawo, poza osłabieniem pozycji negocjacyjnej Polski, stwarzają zagrożenie, które 
może skutkować przyjęciem przez UE dodatkowych restrykcji w odniesieniu do prze-
mieszczania polskich ziemniaków.

Doceniając wagę problemu w trzeciej dekadzie kwietnia planowane jest kolejne 
spotkanie przedstawicieli MRiRW z reprezentantami organizacji rolniczych w celu 
przedyskutowania działań związanych z Cms.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego, 
Bogdana Pęka, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Roberta Mamątowa, Macieja Klimy, Bohdana Paszkowskiego, 
Wiesława Dobkowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 

Janiny Sagatowskiej, Doroty Czudowskiej 
oraz Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Polski rząd musi zwrócić 35 milionów euro z unijnych funduszy rolnych 

– zdecydowała pod koniec lutego bieżącego roku Komisja Europejska. Jest 
to kara między innymi za złe zarządzanie środkami z Brukseli i opóźnienia 
w wypłacaniu rolniczych emerytur.

Większość środków musimy zwrócić z powodu nieprawidłowości w za-
rządzaniu systemem wczesnych emerytur, bowiem polskie władze nie prze-
strzegały przepisu mówiącego o tym, że trzeba uprzednio sprawdzić, czy 
dana osoba naprawdę była producentem rolnym. Kolejne tysiące euro mu-
simy zwrócić do budżetu UE z powodu opóźnień w przekazywaniu dopłat 
producentom owoców i warzyw oraz uchybień w kontrolach księgowych.

Panie Ministrze, Komisja Europejska po raz kolejny stawia zarzuty nie 
polskim rolnikom, ale polskiej administracji. Spóźniony wniosek w sprawie 
tytoniu, okrojony budżet na dopłaty w nowej perspektywie finansowej, a te-
raz nieprawidłowości w rentach strukturalnych. Ile jeszcze będzie błędów 
administracji? 

Panie Ministrze, jak długo jeszcze polscy rolnicy będą ponosić konse-
kwencje niekompetencji administracji? Jeśli rolnik pomyli się we wniosku 
o dopłaty, w wyniku zawiadomienia do prokuratury często ma postępowa-
nie o wyłudzenie środków publicznych. Czy kiedykolwiek administracja po-
niesie koszty niedopełnienia obowiązków wobec rolników? To administracja 
jest dla rolników, a nie odwrotnie. Chyba że się mylimy, a jeśli tak, to prosi-
my, Panie Ministrze, wyprowadzić nas z błędu.

Na koniec prosimy Pana Ministra o szczegółowe informacje odnośnie do 
wielkości środków z budżetu na lata 2007–2013 oraz za lata 2004–2006 
zwróconych do Komisji Europejskiej, a w szczególności o podanie powodów 
zwrotu i konsekwencji dla polskiego budżetu na politykę rolną oraz dla be-
neficjentów tego budżetu.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk 
Marek Martynowski 
Bogdan Pęk 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Robert Mamątow 
Maciej Klima 
Bohdan Paszkowski 
Wiesław Dobkowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Janina Sagatowska 
Dorota Czudowska 
Jan Maria Jackowski
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Oddowiedd�

Warszawa, 2013.04.18

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marszałku!
W związku z przesłanym przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 25 marca br. 

znak BPS/DSK-043-29-1214/13 oświadczeniem senatora Pana Andrzeja Pająka 
wspólnie z innymi senatorami podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 
2013 r. uprzejmie informuję Pana Marszałka, co następuje.

Od 1 maja 2004 r. do końca marca 2013 r. Komisja Europejska wyłączyła z finan-
sowania z funduszy europejskich 352,5 mln zł i 70,4 mln euro. Na powyższe kwo-
ty składają się głównie wyłączenia z finansowania dopłat bezpośrednich w kwocie 
279,8 mln zł i 23,7 mln euro w związku z brakiem pełnej ewidencji działek rolnych.

Przepisy wspólnotowe nałożyły na wszystkie państwa członkowskie obowiązek 
wdrożenia od dnia 1 stycznia 2005 r. systemu identyfikacji działek rolnych z wyko-
rzystaniem zdjęć lotniczych, tzw. ortofotomap, na podstawie których określana jest 
maksymalna powierzchnia gruntów kwalifikujących się do płatności. Na podstawie 
danych z tego systemu prowadzone są też kontrole powierzchni, do których przyzna-
wane są ww. płatności.

Aby jak najlepiej wywiązać się z nałożonego obowiązku ARiMR od końca 2003 roku 
rozpoczęła wdrażanie systemu identyfikacji działek rolnych opartego na zdjęciach lot-
niczych (LPIS). Budowa tego systemu wymagała wykonania zdjęć lotniczych (ortofoto-
map) dla całego obszaru kraju (312 tys. km2). Ich pozyskanie, ze względu na istniejące 
warunki pogodowe w Polsce, jest możliwe w ciągu średnio ok. 20 dni kalendarzowych 
w roku. W związku z tymi ograniczeniami w roku 2005 możliwe było pozyskanie zdjęć 
lotniczych dla obszaru obejmującego tylko 24% powierzchni Polski.

W tej sytuacji, aby móc wypłacić płatności, do weryfikacji powierzchni kwalifiku-
jących się do dopłat w latach 2005–2006, wykorzystany został istniejący w Polsce, 
urzędowy „Rejestr ewidencji gruntów i budynków”. Umożliwiło to wypłatę płatności 
bezpośrednich za lata 2005–2006 w wysokości 14,5 mld zł. Jednocześnie, przyjęto 
założenie, że korzystanie z „Rejestru” jest tylko tymczasowe i cały czas kontynuowano 
prace nad wdrożeniem w pełni funkcjonalnego systemu identyfikacji działek rolnych 
(LPIS) i zostały one zakończone w 2007 roku. Od tego czasu w Polsce funkcjonuje 
„System” zgodny z wymogami unijnymi.

Odnosząc się do przedmiotowej w oświadczeniu sprawy wyłączenia 
34.451.679,56 euro z finansowania części wydatków na wypłaty rent strukturalnych 
objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 (PROW 2004–2006) 
uprzejmie informuję, że podstawę przedmiotowego wyłączenia stanowiły zakwestiono-
wane przez Komisję Europejską:

1) kryteria kwalifikujące osobę przekazującą gospodarstwo rolne, tj. prowadzenie 
komercyjnej działalności rolniczej w prowadzonym przez rolników gospodar-
stwie rolnym;

2) kryteria kwalifikujące osobę przejmującą gospodarstwo rolne, tj. potwierdzenie 
wiedzy i umiejętności zawodowych przez oświadczenie wystawione przez rodzi-
ców bądź sąsiadów osoby przejmującej gospodarstwo rolne, stwierdzające, że 
osoba przejmująca gospodarstwo rolne pracowała w ich gospodarstwie;

3) brak sankcji za nieprowadzenie działalności rolniczej przez przejmującego go-
spodarstwo rolne przez co najmniej pięć lat.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego, 

Bogdana Pęka, Krzysztofa Słonia, Jana Marii Jackowskiego, 
Roberta Mamątowa, Bohdana Paszkowskiego, 
Wiesława Dobkowskiego, Janiny Sagatowskiej, 

Doroty Czudowskiej, Henryka Górskiego, 
Wojciecha Skurkiewicza oraz Macieja Klimy

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, 
do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka 

oraz do prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Barbary Baran

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Rzeczniku! Szanowna Pani 
Prezes!

Opinia publiczna w Polsce została poruszona sprawą odebrania rodzinie 
i umieszczenia w domu dziecka trzech braci B., w wieku 10–13 lat, co zda-
niem wielu obserwatorów nie miało dostatecznych podstaw.

Pragnę w związku z tym zapytać Ministra Sprawiedliwości, Prezes Sądu 
Okręgowego w Krakowie, a także Rzecznika Praw Dziecka, który, mam na-
dzieję, zainteresował się tą sprawą, o następujące okoliczności.

Po pierwsze. Czy przed podjęciem decyzji o umieszczeniu w domu dziec-
ka, zgodnie z art. 72 ust. 3 konstytucji oraz art. 12 Konwencji o ochronie 
praw dziecka, dzieci zostały wysłuchane przez sąd i czy sąd wziął pod uwa-
gę ich stanowisko i życzenia?

Po drugie. Czy przed podjęciem decyzji o umieszczeniu dzieci w domu 
dziecka zostały wzięte pod uwagę skutki psychiczne oderwania dzieci od ro-
dziny i nagłego przeniesienia ich do domu dziecka? Czy istnieje pewność, że 
to wszystko nie zaszkodzi psychice dzieci? Czy są w tym zakresie stosowne 
badania i opinie psychologiczne?

Po trzecie. Czy istniała konieczność odbierania dzieci ze szkoły na oczach 
rówieśników? Czy wzięte zostały pod uwagę konsekwencje takiego odebra-
nia dla psychiki dzieci, dla ich relacji rówieśniczych, dla ich poczucia bezpie-
czeństwa i dalszego rozwoju?

I po czwarte. Czy zabranie dzieci do domu dziecka było koniecznością? 
Czy nie wystarczyły instrumenty nadzoru opiekuńczego, które nie wiązałyby 
się z zabieraniem dzieci do domu dziecka?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Bogdan Pęk 
Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski 
Robert Mamątow 
Bohdan Paszkowski 
Wiesław Dobkowski 
Janina Sagatowska 
Dorota Czudowska 
Henryk Górski 
Wojciech Skurkiewicz 
Maciej Klima
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Oddowiedd 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 26.04.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana senatora Andrzeja Pająka 

wspólnie z innymi senatorami podczas 29. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie odebrania i umieszczenia w domu dziecka 
małoletnich synów Państwa B. z Krakowa, uprzejmie przedstawiam następujące sta-
nowisko.

Przepis art. 72 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.) nakłada na organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne 
za dziecko obowiązek jego wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania 
dziecka w toku ustalania jego praw.

Realizację tych postanowień oraz art. 12 Konwencji o prawach dziecka, zawartej 
w Nowym Jorku w dniu 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 z późn. 
zm.) stanowi przepis art. 2161 Kodeksu postępowania cywilnego.

Określa on kryteria konieczne do spełnienia przy wysłuchaniu małoletniego dziec-
ka i warunkujące uwzględnienie jego zdania oraz rozsądnych życzeń. Wymagania te 
obejmują badanie rozwoju umysłowego dziecka, stanu jego zdrowia i stopnia doj-
rzałości (art. 2161 §1 k.p.c.). Nadto w odniesieniu do uwzględnienia zdania dziecka 
(art. 2161 §2 k.p.c.) sąd rozważa okoliczności sprawy w odniesieniu do osoby dziecka 
oraz zakres, w jakim może uwzględnić jego rozsądne życzenia.

W literaturze przedmiotu zgodnie podkreśla się obowiązek dbałości sądu, aby osobi-
sty udział dziecka w postępowaniu nie miał ujemnych następstw natury społeczno-wy-
chowawczej albo tego rodzaju następstwa ograniczone były do minimum (B. Czech).

W sprawach nieprocesowych osób małoletnich, a więc również dotyczących ogra-
niczenia władzy rodzicielskiej, zastosowanie ma przepis art. 576 §2 k.p.c., który sta-
nowi odpowiednik wyżej wskazanego przepisu art. 2161 k.p.c.

Decyzja co do udziału małoletniego dziecka w postępowaniu sądowym podejmo-
wana jest przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy. Jest ona bowiem uwa-
runkowana szeregiem czynników determinujących jej treść i wymaga zgromadzenia 
obiektywnych i istotnych informacji pozwalających na ochronę praw dziecka. U pod-
staw wszelkich sprawdzianów, jakim podlega decyzja sądowa, znajduje się w pierw-
szym rzędzie jej racjonalność, oznaczająca rozumne postępowanie danego podmiotu 
uzasadnione przez posiadaną przez niego wiedzę (informację). Decyzja jest więc racjo-
nalna wówczas, gdy istnieją przesłanki, tj. fakty, normy i oceny, z których można ją 
wywieść za pomocą przyjętych reguł rozumowania (E. Gapska, Czynności decyzyjne 
sądów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 39).

Decyzja w tym zakresie jest czynnością z zakresu postępowania dowodowego, 
może zatem być poddana weryfikacji przez sąd wyższej instancji.

Stanowisko co do ich aktualnej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletni sy-
nowie Państwa B. mieli okazję zaprezentować w toku badania w rodzinnym ośrodku 
diagnostyczno-konsultacyjnym, który to dowód Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza 
w Krakowie uznał za niezbędny dla wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy.

Standardowo członkowie zespołu badającego dokonują analizy i oceny problemów 
dotyczących sytuacji dzieci, uwzględniając przy tym stanowisko osób badanych co do 
podejmowanych przez nie działań instytucjonalnych, a ponadto ich opinie w kwestii 
wykonywania władzy rodzicielskiej wraz z propozycjami rozwiązań tych problemów.

W procesie opiniowania w sprawach rodzinnych konieczne jest dokonanie przez 
badających oceny postaw obydwojga rodziców zarówno w aspekcie emocjonalnym, 
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jak i wychowawczym, przy jednoczesnym wykazaniu walorów każdego z nich, a także 
zachowań utrudniających współdziałanie na rzecz dziecka.

Należy podkreślić, że przy dokonywaniu oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej 
małoletniego biegli kierują się zawsze jego dobrem.

Wnioski zawarte w opinii są wynikiem analizy materiału dowodowego. Obowiąz-
kiem badających jest sformułowanie ich w taki sposób, aby udzielały odpowiedzi na 
tezy sformułowane w postanowieniu organu zlecającego.

Skorzystanie przez sąd z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjne-
go wydaje się wskazywać na dążenie do wyjaśnienia wątpliwości istniejących w da-
nym stanie faktycznym.

Poprawność przeprowadzonego w danej sprawie postępowania dowodowego, jak 
również zasadność wydanego w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy orzecze-
nia podlegają ocenie sądu drugiej instancji w przypadku skorzystania przez stronę 
z przysługującego środka odwoławczego, jak to miało miejsce w przypadku Państwa B. 
Wydane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie postanowienie było 
bowiem poddane analizie przez Sąd Okręgowy w Krakowie, który uznał za uzasadnio-
ne jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Niewykluczone zatem, że przy jej ponownym rozpoznaniu sąd skorzysta z innych 
środków ingerencji we władzę rodzicielską, przewidzianych w przepisie art. 109 Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego, niekoniecznie o charakterze izolacyjnym, może 
również odstąpić od ingerencji w tę władzę. Ocena w tym zakresie będzie możliwa po 
uprzednim uwzględnieniu przez sąd pierwszej instancji zaleceń sądu odwoławczego. 
Wskazane czynności należą do sfery orzekania, co do której sędziowie są niezawiśli.

W aktualnym stanie prawnym, obok środków ingerencji we władzę rodzicielską 
skutkujących izolacją dziecka od środowiska rodzimego istnieją też środki niewywo-
łujące tego rodzaju skutku.

Wyżej powołany przepis art. 109 §2 pkt 1–4 k.r.o. przewiduje bowiem możliwość 
wydania przez sąd opiekuńczy, w przypadku zagrożenia dobra dziecka, zarządzeń zo-
bowiązujących rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczegól-
ności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, czy 
też dotyczących skierowania małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określo-
nej w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierowania 
rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnic-
twem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem 
sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń (pkt 1). Ponadto sąd opiekuńczy 
może określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwole-
nia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun (pkt 2), 
poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego 
(pkt 3), czy też skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do 
przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad 
dziećmi (pkt 4).

Obowiązkiem sądu opiekuńczego jest zatem dostosowanie formy ograniczenia 
władzy rodzicielskiej, jeżeli konieczność taka jest niezbędna, do sytuacji rodzinnej 
i opiekuńczo-wychowawczej dziecka, uwzględniając przede wszystkim jego dobro.

Sąd ten nie może też zapominać, że celem orzeczenia ograniczającego władzę ro-
dzicielską jest przywrócenie rodzinie na przyszłość jej funkcji wychowawczej.

Wykonanie orzeczenia o odebraniu dzieci regulują przepisy art. 5981–59814 k.p.c. 
zamieszczone w rozdziale zatytułowanym „Sprawy o odebranie osoby podlegającej 
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką”.

W doktrynie podkreśla się, że postępowanie w sprawach o odebranie osoby pod-
legającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką składa się z dwu stadiów 
– rozpoznawczego (art. 5981–5985) i wykonawczego (realizacyjnego – art. 5986–59812a). 
Oba mają charakter postępowania rozpoznawczego. Przyjmuje się, że postępowanie 
to może ograniczyć się tylko do stadium rozpoznawczego w sytuacji, gdy zobowiązany 
odda dobrowolnie uprawnionemu osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub pozo-
stającą pod opieką, albo pomimo nieoddania uprawniony nie zwróci się do sądu o zle-
cenie kuratorowi przymusowego odebrania. Drugie stadium wchodzi w grę wówczas, 
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gdy zobowiązany – mimo nałożonego na niego przez sąd obowiązku oddania – nie zrobi 
tego dobrowolnie i uprawniony zażąda przymusowego odebrania.

Przepisy dotyczące stadium wykonawczego – art. 5986–59812a k.p.c. – mają odpo-
wiednie zastosowanie m.in. w celu wykonania orzeczenia o umieszczeniu małoletnie-
go w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 59813 k.p.c.).

W gestii właściwego sądu opiekuńczego leży zatem decyzja co do konieczności 
wdrożenia przymusowego trybu odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 
lub pozostającej pod opieką w sytuacji braku dobrowolnego jej wydania przez zobo-
wiązanego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu

Oddowiedd�  
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 13 czerwca 2013 r.

Pan 
Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Senatora Andrzeja Pająka wspólnie 

z innymi Senatorami podczas 29. posiedzenia Senatu RP, pragnę zapewnić, iż sprawa 
małoletnich B. jest przedmiotem mojej szczególnej troski. Jednocześnie pragnę za-
znaczyć, iż zwłoka w udzielaniu odpowiedzi wynikała z chęci przekazania informacji 
zarówno o podjętych działaniach, jak i efektach mojej interwencji.

W związku z powyższym informuję co następuje.
Po powzięciu informacji wskazującej na ewentualne zagrożenie dobra małoletnich 

bezzwłocznie zapoznałem się z aktami postępowania opiekuńczego oraz inną dokumen-
tacją dotyczącą rodziny. Analiza wyżej wymienionych doprowadziła mnie do przeko-
nania o konieczności skorzystania z kompetencji zawartych w ustawie art. 10 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, 
poz. 69 z późn. zm.) tj. zgłoszenia udziału w toczącym się postępowaniu. Powyższe uczy-
niłem w dniu 8 marca 2013 roku, popierając zażalenie uczestników na postanowienie 
o natychmiastowym umieszczeniu małoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
W ww. piśmie podkreślałem, iż umieszczenie dzieci poza rodziną, w szczególności w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej, skutkuje narażeniem ich na ogromny stres związany 
ze zmianą dotychczasowego środowiska i utratą stałego kontaktu z najbliższymi. Wobec 
powyższego, zaznaczyłem, iż w mojej ocenie przed podjęciem takiej decyzji, niezbędnym 
jest ustalenie czy niewłaściwe zachowania rodziców mogą być skutecznie wyeliminowa-
ne poprzez nieodseparowujące dzieci od rodziców zarządzenia.

Następnie, mój przedstawiciel w dniu 11 kwietnia 2013 roku uczestniczył na roz-
prawie apelacyjnej i w moim imieniu wnioskował o przekazanie sprawy do ponow-
nego rozpoznania. Do powyższego stanowiska przychylił się w swoim orzeczeniu Sąd 
II instancji.
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Zapewniam, że ze swej strony będę dążył, aby ww. postępowanie zostało przepro-
wadzone z należytą starannością i wnikliwością tak, aby wydane w nim rozstrzygnię-
cia były optymalne z punktu widzenia dobra dzieci. Kierując się tym celem, w dniu 
5 czerwca 2013 roku złożyłem wniosek popierający w części wniosek rodziców mało-
letnich, którego celem jest zmiana środka zabezpieczającego sytuację dzieci na czas 
trwania postępowania.

W dniu 7 czerwca 2013 roku ww. wniosek został rozpoznany w ten sposób, że 
małoletni w trybie natychmiastowym zostali zwolnieni z placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej, zaś władza rodzicielska obojga rodziców została poddana nadzorowi. Po-
nadto, zgodnie z moim wnioskiem ojciec małoletnich został zobowiązany do udziału 
w indywidualnej terapii psychologicznej.

Ponadto, pragnę poinformować, iż przedstawiając w wystąpieniu do Ministra 
Sprawiedliwości z 12 marca 2013 roku wnioski poczynione po analizie tej oraz jej 
podobnych spraw, zwróciłem się o podjęcie działań, które przyczynią się do lepszego 
rozpoznawania przez sąd rodzinny stopnia zagrożenia dobra dziecka i zastosowania 
odpowiednich do jego wyeliminowania środków. Natomiast, w podnoszonej przez Se-
natorów kwestii wysłuchiwania dzieci w toczących się postępowaniach opiekuńczych, 
zaznaczam, że rozpowszechnianie korzystania z tej instytucji wraz z tworzeniem ku 
temu szczególnych warunków uważam za istotą część mojej pracy. W związku z tym, 
zagadnienia te podnoszę w swoich wystąpieniach publicznych, jak i tych o charak-
terze generalnym (np. wystąpienie z 23 marca 2012 roku skierowane do Ministra 
Sprawiedliwości oraz Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka oraz uwagi 
o stanie przestrzegania praw dziecka).

Bardzo dziękuję za wykazanie zainteresowania sytuacją małoletnich i zgłoszenie 
swojego stanowiska w sprawie.

Z wyrazami szacunku 
 
Marek Michalak

Oddowiedd�  
WICEPREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO 
W KRAKOWIE

Kraków, 29 maja 2013 r.

Szanowny Pan 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Jan Wyrowiński

W odpowiedzi na pismo Pana Wicemarszałka z dnia 25 marca 2013 r. (data wpły-
wu do Sądu Okręgowego w Krakowie 4 kwietnia 2013 r.) uprzejmie informuję, iż po-
stanowieniem z dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił w cało-
ści zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie 
znosząc postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością postępowania z dniem 
30 stycznia 2013 r. i przekazał sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania 
pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej. Nad-
to na czas trwania niniejszego postępowania Sąd Okręgowy w Krakowie uregulował 
sposób roztoczenia pieczy nad małoletnim rodzeństwem B. przez umieszczenie ich 



29. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2013 r. 181

w placówce opiekuńczej (w której obecnie dzieci przebywają). Aktualnie jest sporzą-
dzane uzasadnienie orzeczenia. Z ustnej argumentacji Sądu wynika, iż rodzina B. 
jest dysfunkcyjną, w której dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej względem 
dzieci. Rodzice odrzucają poza uznawanymi przez siebie modele wychowania oraz 
nie przyjmują do wiadomości, iż stosowanie przemocy względem dzieci jest nie tylko 
sprzeczne z prawem, ale nade wszystko dobrem dzieci. Podkreślono, iż nawet w toku 
postępowania międzyinstancyjnego rodzice nie wyrażali chęci podjęcia się psychote-
rapii, ewentualnie godzili się na poddanie jej lecz dopiero w późniejszym terminie tłu-
macząc, iż są zajęci, która to postawa musi dziwić wobec faktu, iż oboje są bezrobotni. 
Krytyczne uwagi pod adresem rodziców w toku rozprawy apelacyjnej zawarli w swoich 
wypowiedziach prokurator oraz przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka podkreślając 
zasadność ingerencji Sądu w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodzi-
ców. Powodem uchylenia orzeczenia była kwestia proceduralna, którą Sąd z urzędu 
brał pod uwagę i odnosiła się do pozbawienia uczestników możliwości obrony ich praw 
przy sposobności doręczania opinii biegłych RODK. Jednocześnie Sąd Okręgowy argu-
mentował, iż w obecnym czasie nie znalazł podstaw do przekazania dzieci pod pieczę 
rodziców z uwagi na stosowaną przemoc, jak i oddania ich pod pieczę babki macierzy-
stej, która w tej kwestii wykazywała labilne stanowisko i ograniczone możliwości spra-
wowania osobistej opieki nad dziećmi. Tym samym w zaistniałych okolicznościach 
w ocenie Sądu poddanie władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora sądowego byłoby 
absolutnie nieadekwatne do sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletnich, których 
wzajemne relacje są wysoce zaburzone i wymagają terapii (tej aktualnie są poddawa-
ne w placówce). Uwzględniając opinie dyrektora placówki opiekuńczej, MOPS-u, ku-
ratora sądowego, zeznania świadków w postępowaniu karnym toczącym się w sprawie 
o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad małoletnimi jak i mając na uwadze fakt, iż 
w dniu 18 kwietnia 2013 r. ma dojść do wysłuchania dzieci w tej sprawie przed sędzią, 
Sąd Okręgowy wydał wzmiankowane zarządzenie tymczasowe.

Odnosząc się do kolejnych podniesionych w piśmie kwestii pragnę nadmienić, iż 
w toku postępowania przed Sądem Rejonowym Państwo B. przejawiali chęci współ-
pracy z Sądem, kuratorem, czy biegłymi z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Kon-
sultacyjnego. Przed Sądem złożyli zdawkowe zeznania kwitując je stwierdzeniem, iż 
więcej nic nie mają do powiedzenia i nie składali żadnych wniosków dowodowych, 
pomimo pouczenia ich o takim prawie wraz z zawiadomieniem o wszczęciu niniejsze-
go postępowania. Warto natomiast zaznaczyć, iż decyzja co do udziału małoletnich 
dzieci w postępowaniu sądowym podejmowana jest w nawiązaniu do konkretnej sy-
tuacji. Przed jej podjęciem koniecznym jest zgromadzenie obiektywnych i istotnych 
informacji pozwalających na ochronę praw dzieci z uwzględnieniem wpływu sytuacji 
rodzinnej na postawy i treść wypowiedzi dzieci oraz przeanalizowanie obiektywnych 
możliwości, które pozwalają na uwzględnienie ich oczekiwań (art. 2161 §2 k.p.c.). 
W sytuacji przemocy w rodzinie (a taką niezawisłe sądy ustaliły w niniejszej sprawie), 
konfliktu lojalnościowego między rodzicami i dziećmi, dla dobra małoletnich w ocenie 
Sądów wystarczającym było umożliwienie swobodnej wypowiedzi dzieci w obecności 
specjalistów w RODK. Oczywistym jest, iż przed podjęciem decyzji o umieszczeniu 
dzieci w pieczy zastępczej Sądy nade wszystko uwzględniały dobro dzieci mając pełną 
świadomość, iż jest to decyzja aczkolwiek trudna dla nich, to jednak konieczna i ma-
jąca charakter tymczasowy uzależniony od dalszej postawy rodziców. Wykonanie orze-
czenia o odebraniu dzieci od rodziców zostało wykonane w szkole, albowiem wcześ- 
niej rodzice nie dopuścili do jej wykonania w miejscu zamieszkania dzieci. Kuratorzy 
w asyście Policji odstąpili od wyegzekwowania orzeczenia w mieszkaniu Państwa B., 
by nie dopuścić do sytuacji, w której dzieci mogłyby doznać krzywdy fizycznej lub 
moralnej. Godzi się tutaj zaznaczyć, iż przed wykonaniem orzeczenia Sądu I instancji 
do jednego z kuratorów zgłosił się Pan B. kierując z relacji kuratora groźby bezprawne 
i aktualnie toczy się w tej sprawie postępowanie w Prokuraturze.

WICEPREZES 
Sądu Okręgowego w Krakowie 
SSO Michał Niedźwiedź
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 

Wojciecha Skurkiewicza, Macieja Klimy, 
Bohdana Paszkowskiego, Roberta Mamątowa, 

Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego 
oraz Krzysztofa Słonia

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowna Pani Rzecznik!
Uprzejmie dziękuję za odpowiedź z dnia 10 stycznia bieżącego roku na 

moje oświadczenie złożone na dwudziestym trzecim posiedzeniu Senatu 
w dniu 13 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia informacji na temat tego, 
czy w świetle Konstytucji RP dopuszczalne jest odczytanie przed sądem aktu 
oskarżenia o czyn zakwalifikowany z art. 585 kodeksu spółek handlowych, 
który to przepis został uchylony. 

Jednakże zostałem najwyraźniej źle zrozumiany, bowiem chodziło mi 
o sytuację, kiedy akt oskarżenia został wniesiony przed uchyleniem art. 585 
kodeksu spółek handlowych, ale do dnia dzisiejszego nie został odczytany.

Prosimy Panią Rzecznik o udzielenie informacji, czy w obecnej sytuacji 
taki akt może zostać odczytany.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz 
Maciej Klima 
Bohdan Paszkowski 
Robert Mamątow 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń

Oddowiedd�

Warszawa, 12.04.2013 r.

Pan 
Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pytanie zawarte w oświadczeniu złożonym przez Pana senato-

ra Andrzeja Pająka, wspólnie z innymi senatorami, podczas 29. posiedzenia Senatu 
w dniu 21 marca 2013 r. (sygn. pisma BPS/043-29-1216/13), uprzejmie wyjaśniam, 
że w piśmie z dnia 10 stycznia 2013 r., udzieliłem senatorom pełnej, rzetelnej i precy-
zyjnej odpowiedzi na zagadnienie poruszone przez senatorów w poprzednim oświad-
czeniu (z dnia 13 grudnia 2012 r.). Pogląd zawarty w wyżej wymienionym piśmie nadal 
zachowuje swoją aktualność.

W związku z powyższym, chciałbym ponownie przytoczyć wyrażone przeze mnie 
stanowisko.
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Uprzejmie informuję, że odczytanie aktu oskarżenia o czyn kwalifikowany jako 
wyczerpujący znamiona przestępstwa określonego w przepisie, który już po wniesie-
niu tego aktu utracił moc, pozostaje bez wpływu na bieg toczącego się postępowania 
karnego.

Zgodnie treścią art. 71 §2 k.p.k., za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko któ-
rej wniesiono oskarżenie do sądu. Istotne jest zatem to, kiedy akt oskarżenia wnie-
siono do sądu, bowiem ten moment rozpoczyna postępowanie sądowe oraz określa 
jego ramy.

Z kolei granice oskarżenia wyznacza zdarzenie historyczne, na którym oparte jest 
oskarżenie, a nie wskazana w akcie oskarżenia kwalifikacja prawna (zob. postanowie-
nie Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2010 r., sygn. III KK 97/10). Tak więc 
dopiero po przeprowadzonym postępowaniu, sąd w orzeczeniu kończącym je, winien 
wypowiedzieć się czy czyn zarzucany miał miejsce i czy wobec uchylenia pierwotnie 
występującego w kwalifikacji prawnej przepisu, wyczerpuje on znamiona innego, obo-
wiązującego w dacie czynu, przepisu ustawy karnej. Następnie stosownie do wyniku 
dokonanych ocen winno zapaść stosowne orzeczenie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw 
Obywatelskich
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Oświadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W lutym bieżącego roku w Instytucie Studiów Politycznych PAN po-

wstał apel do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie tak 
zwanej obławy augustowskiej. Grupa inicjatywna składa się z wybitnych 
polskich historyków oraz innych znanych publicznie osób. Wnoszą one 
o interwencję najwyższych władz polskich w sprawie pełnego wyjaśnienia 
okoliczności zatrzymania obywateli polskich przez sowieckie organy bez-
pieczeństwa przy pomocy polskiej agentury w lipcu 1945 r., a następnie ich 
zamordowania. Obywatele ci zamieszkiwali na terenach dzisiejszej Polski 
Północno-Wschodniej, a w ocenie sowietów mieli związki z konspiracją nie-
podległościową.

Sygnatariusze apelu proszą najwyższe władze o to, by możliwe było 
przynajmniej ujawnienie pełnej listy ofiar i miejsca ich spoczynku. Wystąpie-
nie polskich naukowców świadczy o tym, że dotychczasowe działania – czy 
to w ramach Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, czy też śledztwa 
w sprawie obławy augustowskiej prowadzonego przez IPN – bez wsparcia 
najwyższych władz naszego kraju istotnie nie posuną się dalej i będziemy 
skazani jedynie na wsparcie historyków z rosyjskiego stowarzyszenia „Me-
moriał” i innych ludzi dobrej woli w Rosji.

W związku z tym, iż apel kierowany jest również do Pana jako do osoby 
pełniącej funkcję prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej proszę 
o udzielenie informacji o tym, jakie działania zostaną przez Pana podjęte lub 
jakie już Pan podjął w celu wyjaśnienia okoliczności przeprowadzenia obła-
wy augustowskiej oraz ustalenia pełnej listy ofiar i miejsca ich pochówku.

Z poważaniem 
Bohdan Paszkowski

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 26 kwietnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie Pana Se-

natora Bohdana Paszkowskiego (pismo nr BPS/043-29-1217/13 z dnia 25 marca br.) 
złożone podczas 29. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję.

Wyjaśnienie kwestii obławy augustowskiej leży w kompetencji Instytutu Pamięci 
Narodowej i Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Problematyka 
ta poruszana jest w ramach spotkań Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych 
oraz w ramach działalności Centrów Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Re-
sort spraw zagranicznych wspomaga działania ww. instytucji, podejmując ten temat 
podczas rozmów ze stroną rosyjską na różnych szczeblach. W dniu 26 stycznia br. 
Prezydent B. Komorowski podniósł tę kwestię w czasie spotkania z Przewodniczącym 
Dumy Państwowej FR, S. Naryszkinem. 7 kwietnia 2010 r. ówczesny Premier Fede-
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racji Rosyjskiej Władimir Putin w Smoleńsku i 18 kwietnia 2010 r. Prezydent Dmitrij 
Miedwiediew w Krakowie, zapewnili o swojej gotowości udostępnienia dokumentów 
objętych klauzulą tajności. Jednak praktyczna realizacja tych zapewnień napotyka – 
jak dotychczas – opory, zarówno prokuratury, jak i służb archiwalnych.

Na posiedzeniu Grupy do Spraw Trudnych w dniu 3 grudnia 2012 r. zapadła 
decyzja, iż pod jej auspicjami i przy wsparciu Centrów Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia w Warszawie i w Moskwie oraz Federalnej Agencji Archiwów Rosji 
i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Polski, będą wspólnie opracowane przez 
polskich i rosyjskich badaczy wielotomowe zbiory niepublikowanych i w znacznej mie-
rze nieznanych dokumentów z rosyjskich archiwów, które – mam nadzieję – wyjaśnią 
okoliczności zarówno zbrodni w Lasach Augustowskich, jak i w wielu innych miej-
scach, dokonywanych przez radzieckie służby specjalne w czasie II wojny światowej 
i bezpośrednio po jej zakończeniu w Europie.

Wspólny komunikat z ostatniej sesji Grupy do Spraw Trudnych (Moskwa, 3 grud-
nia 2012 r.) stwierdza w tej sprawie: „Wynikiem realizacji tego projektu będzie zbiór 
dokumentów poświęconych wzajemnym stosunkom między formacjami partyzanc-
kimi i podziemnymi na terytoriach Polski, Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi 
i na Litwie. Celem zbioru jest ukazanie całego spektrum złożonej sytuacji politycz-
nej, społecznej i wojskowej na terytoriach, które znajdowały się poza linią frontu”. 
Postanowiono też przystąpić do wspólnego projektu badawczego, w którego ramach 
historycy polscy i rosyjscy „przedstawią swoje poglądy o wszystkich aspektach pol-
sko-radzieckich stosunków w latach 1939–1945, w tym o stosunkach między Armią 
Krajową a Armią Czerwoną”. Podstawą pracy autorów będą nowe dokumenty, do któ-
rych ujawnienia zobowiązała się strona rosyjska. Istnieje nadzieja, że w toku prac 
badawczych uda się odnaleźć dokumenty źródłowe, dotyczące obławy augustowskiej. 
Jednak wyniki takich badań i ich publikacja jest obliczona na lata (pierwsze tomy są 
planowane na 2015 r.).

Z wyrazami szacunku 
 
Radosław Sikorski
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Oświadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie działań w celu uruchomienia 

nowego przejścia granicznego w miejscowości Lipszczany w gminie Lipsk, 
powiat augustowski, na granicy z Republiką Białorusi.

Planowane przejście graniczne w Lipszczanach znajduje się na drodze 
wojewódzkiej nr 664 będącej polskim odcinkiem istniejącej od dawna drogi 
łączącej Augustów i Grodno. Stanowi potencjalne połączenie dwóch bliskich 
sobie geograficznie, społecznie i historycznie miast i regionów. Droga łącząca 
Augustów, Suwałki i całą Suwalszczyznę z Grodnem jest niezbędna dla roz-
woju wymiany gospodarczej. Utworzenie takiego przejścia granicznego sta-
nowiłoby istotny wkład w rozwój gospodarczy północno-wschodniej Polski. 
Poprawa komunikacji w tym rejonie ponadto wpłynęłaby korzystnie na ruch 
turystyczny – pozwoliłaby między innymi na obsługę drogą lądową Kanału 
Augustowskiego i projektowanej wzdłuż niego trasy turystycznej.

Pomysł uruchomienia przejścia granicznego w Lipszczanach nie jest 
pomysłem nowym. Utworzenie tego przejścia znajduje się w zakresie prac 
Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy 
Transgranicznej. W dniu 20 grudnia 2007 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę 
na zawarcie porozumienia o utworzeniu niniejszego przejścia granicznego 
z przeznaczeniem dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego 
samochodami do 3,5 t.

Utworzeniem przejścia granicznego żywo zainteresowane są okoliczne 
samorządy. Od 2007 r. tereny wsi Lipszczany, na których może powstać 
przejście, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
umożliwiającym realizację tej inwestycji. Zmarnowanie dotychczasowych 
wysiłków byłoby zaniedbaniem i szkodą wyrządzoną nie tylko wspólnocie 
samorządowej powiatu augustowskiego, ale też całemu regionowi.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, uważam, że w porozumieniu ze 
stroną białoruską należy niezwłocznie utworzyć i otworzyć dla ruchu drogo-
we przejście graniczne w Lipszczanach.

Z poważaniem 
Bohdan Paszkowski

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 8 kwietnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 25 marca 2013 roku (sygn. BPS/043-29-1218/13), 

przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Bohdana Pasz-
kowskiego podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 2013 roku w spra-
wie uruchomienia nowego przejścia granicznego z Republiką Białorusi, przekazanego 
przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie informuję, że 
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w dniu 20 grudnia 2007 roku Rada Ministrów wyraziła zgodę na zawarcie porozumie-
nia o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Lipszczany-Sofijewo przeznaczone-
go dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego samochodami do 3,5 tony.

Nota z dnia 11 stycznia 2008 roku z propozycją utworzenia ww. przejścia została 
przekazana Stronie Białoruskiej drogą dyplomatyczną. Do chwili obecnej Strona Bia-
łoruska nie udzieliła odpowiedzi na polską notę, wstrzymując rozpoczęcie inwestycji.

Jednocześnie pragnę wskazać, że zgodnie z §4 pkt 1 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie obowiązków wojewody w zakresie 
finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc prze-
kraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rze-
kach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadza-
nia i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz. U. 
Nr 256, poz. 2145), organem właściwym do planowania i wykonywania inwestycji 
w przejściu granicznym jest właściwy miejscowo wojewoda.

Należy przy tym wskazać, że dopiero po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Strony 
Białoruskiej Wojewoda Podlaski, który będzie prowadził budowę przejścia granicznego 
w Lipszczanach, będzie mógł określić wysokość środków finansowych niezbędnych 
na wykonanie ww. zadania, zabezpieczając powyższe środki w budżecie. Wówczas 
będzie można ustalić ze Stroną Białoruską szczegółowy harmonogram działań po obu 
stronach granicy. Bez uzyskania potwierdzenia Rządu Republiki Białoruś, w formie 
pozytywnej odpowiedzi na polską notę dyplomatyczną, podejmowanie jakichkolwiek 
działań angażujących publiczne środki wydaje się niegospodarne.

Aktualnie Wojewoda Podlaski koncentruje działania w zakresie realizacji inwe-
stycji polegającej na budowie drogowego przejścia granicznego w Połowcach. Stanowi 
ona priorytet dla rozwoju infrastruktury granicznej na granicy polsko-białoruskiej. 
Łączna powierzchnia przejścia w Połowcach wynosić będzie 18,09 ha. Na ww. terenie 
przewiduje się budowę pełnej infrastruktury odpraw ruchu osobowego, towarowego 
i pieszego z założeniem przepustowości w obu kierunkach:

∙ 200 samochodów ciężarowych do 7,5 tony;
∙ 2000 samochodów osobowych;
∙ 50 autokarów.
Uprzejmie informuję, że całkowity planowany koszt wykonania inwestycji wynosi  

178.493,70 zł (brutto). Przewidziany termin zakończenia budowy przedmiotowego 
przejścia wyznaczony został na 2014 rok.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Piotr Stachańczyk 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z realizacją obwodnicy Augustowa właściciele działek zapo-

wiedzieli protest w postaci zablokowania drogi krajowej nr 8. W ten sposób 
chcą domagać się od wojewody podlaskiego wydania w ustawowym termi-
nie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowań za nieruchomości odebra-
ne im na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację wspomnianej inwestycji 
drogowej.

Może więc dojść do paradoksalnej sytuacji, że pozbawiani swojej wła-
sności obywatele polscy będą protestować, aby organy administracji rządo-
wej przestrzegały w stosunku do nich przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych. Ustawa ta przewiduje terminy na ustalenie decy-
zją odszkodowania za grunty przejęte pod drogi: trzydzieści dni od dnia, 
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się 
ostateczna, lub sześćdziesiąt dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

W przypadku obwodnicy Augustowa wspomniana decyzja stała się 
ostateczna w lutym bieżącego roku, co pozwoliło na przejęcie na własność 
Skarbu Państwa własności nieruchomości przeznaczonych pod drogę, zaś 
z informacji uzyskanych przez byłych właścicieli gruntów wynika, że usta-
lenie odszkodowań może potrwać, w skrajnych przypadkach, do listopada 
bieżącego roku. Stąd wzięła się desperacja właścicieli wywłaszczonych nie-
ruchomości, zwłaszcza że prace na ich działkach już się rozpoczęły.

W związku z tym proszę o zainteresowanie się sposobem realizacji 
słusznych i zgodnych z prawem postulatów właścicieli gruntów przejętych 
pod opisaną inwestycję i poinformowanie mnie o sposobie rozwiązania za-
istniałego problemu. 

Jednocześnie, mając świadomość, iż wspomniany przykład nie jest przy-
padkiem odosobnionym, proszę Pana Ministra o informacje, w jaki sposób 
administracja rządowa realizuje ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych w aspekcie terminowego ustalania odszkodowań właścicielom 
nieruchomości wywłaszczonych na mocy decyzji o realizacji inwestycji dro-
gowej i jakie działania zamierza podjąć Pan Minister w przypadku łamania 
przez organy administracji rządowej przepisów ustawy w tym zakresie.

Z poważaniem 
Bohdan Paszkowski

Oddowiedd�

Warszawa, 11 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 25 marca 2013 r. znak: BPS/043-29-1219/13, 

przesyłające tekst oświadczenia senatora Bohdana Paszkowskiego złożonego podczas 
29. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 2013 r., uprzejmie informuję, że na mocy 
art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
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wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 
1194, z późn. zm.), dalej jako specustawa, decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 19/2012 
z dnia 10 grudnia 2012 r. znak: WI-I.7820.8.3.2012.AS o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na „Budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi kra-
jowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 
(na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)” został nadany rygor natychmiasto-
wej wykonalności.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności:

1) zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i in-
nych pomieszczeń;

2) uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w dosiadanie przez właściwe-
go zarządcę drogi;

3) udrawnia do rozdoczęcia robót budowlanych.
Skutkiem decyzji o nadanym rygorze natychmiastowej wykonalności jest przede 

wszystkim jej natychmiastowa wykonalność w zakresie wydania posiadania nieru-
chomości, w tym opróżnienia lokali i innych pomieszczeń (w przypadku nierucho-
mości zabudowanych) przez dotychczasowego jej właściciela i odpowiednio przez jej 
dotychczasowego użytkownika wieczystego, a także przez każdego innego posiadacza 
nieruchomości, lokalu i innych pomieszczeń.

W przypadku decyzji o nadanym rygorze natychmiastowej wykonalności właściciel 
i odpowiednio użytkownik wieczysty, a także mający inne prawa do nieruchomości, 
zobowiązani są do wydania jej dosiadania, mimo że nadal drzysługują im oddo-
wiednio drawo własności, prawo użytkowania wieczystego albo ograniczone prawa 
rzeczowe lub prawa obligacyjne. Natychmiastowemu wykonaniu podlega bowiem de-
cyzja, która nie jest jeszcze ostateczna, a więc decyzja, która nie skutkuje jeszcze 
odebraniem draw drzysługujących do nieruchomości.

Uzyskanie przez decyzję waloru ostateczności skutkuje ustaniem rygoru natych-
miastowej wykonalności i wówczas wykonanie takiej decyzji wynika z faktu jej osta-
teczności. Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr 19/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. znak: 
WI-I.7820.8.3.2012.AS stała się ostateczna dnia 15 lutego 2013 r. Należy dodać, że 
wykonanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności i następnie uzyskanie 
przez decyzję waloru ostateczności nie cofa skutków faktycznych wykonania decyzji 
w czasie obowiązywania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości lub ich części, któ-
re stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajo-
wych lub własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesie-
niu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wydaje się w terminie 30 dni 
od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 
się ostateczna. Wypłata odszkodowania powinna zaś nastąpić w terminie 14 dni od 
dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna.

Odnosząc się do kwestii opóźnień w wydawaniu omawianych decyzji informuję, iż 
od organów wydających decyzje odszkodowawcze Ministerstwo uzyskuje informacje 
o tym, że opóźnienia wynikają z dużej ilości tego typu spraw a zbyt małej ilości osób 
zatrudnionych w wydziałach zajmujących się tą tematyką. Jako powód opóźnień po-
dawana jest również kwestia braku środków na wynagrodzenia dla rzeczoznawców, 
sporządzających operaty szacunkowe, stanowiące niezbędny element dokumenta-
cji w omawianych sprawach. Zatem szybsze wydawanie decyzji odszkodowawczych 
w sprawach dotyczących realizowania inwestycji na mocy specustawy jest uzależ-
nione od organizacji pracy oraz środków finansowych jakimi dysponują starostowie 
i wojewodowie orzekający w tych sprawach. Ponoszenie kosztów związanych z pro-
wadzeniem postępowania administracyjnego, w tym zatrudnianie odpowiedniej ilości 
pracowników, jak również zlecanie wykonania operatów niezbędnych do ustalenia 
odszkodowania za nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy do 
obowiązków organu prowadzącego postępowanie odszkodowawcze.

Pragnę również poinformować, że stosownie do art. 11c specustawy, do postę-
powania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
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stycji drogowej, z zastrzeżeniem przepisów specustawy, stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 267), dalej jako KPA. Zgodnie z art. 37 KPA, na niezałatwienie sprawy w terminie 
określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na 
przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego 
stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 
Organ uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia 
sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia 
sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naru-
szaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy 
niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Jednocześnie zawiadamiam, że dnia 25 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 118). Zgodnie 
z dodanym art. 12 ust. 4g jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość od-
szkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponadto, na mocy 
dodanego art. 12 ust. 5a i 5b, wprowadzono nową na gruncie specustawy regulację 
umożliwiającą wypłatę zaliczek na poczet odszkodowania za nieruchomości przejęte 
na podstawie specustawy, w sytuacji gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Przyjęte rozwiązanie ma 
na celu poprawę sytuacji osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania, które 
ze względu na nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, są zobowiązane 
do niezwłocznego wydania nieruchomości i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, 
mimo że jeszcze nie ustalono ani nie wypłacono należnego im odszkodowania.

Należy jednak zaznaczyć, że przepisy art. 12 ust. 4g, 5a i 5b specustawy w brzmie-
niu nadanym ustawą z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stosuje się do 
postępowań, w których decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano 
rygor natychmiastowej wykonalności przed dniem wejścia w życie ww. nowelizacji, 
o ile do dnia wejścia w życie ww. nowelizacji decyzja o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej nie stała się ostateczna (art. 2 ww. nowelizacji).

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

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Z raportów Głównego Inspektoratu Weterynarii wynika, że liczba psów 

trafiających do schronisk dla zwierząt z każdym rokiem rośnie, a adopcja tych 
zwierząt od kilku lat pozostaje na tym samym poziomie. Problem bezdomnych 
zwierząt i koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt rosną.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są w dużej mierze niekontrolowane ho-
dowle psów. Zgodnie z obecnym prawem hodowle zwierząt domowych są 
traktowane jako dział specjalny produkcji rolnej. Pomijając fakt, iż takie ure-
gulowanie sugeruje, że koty i psy przeznaczone są do spożycia albo do pro-
dukcji ubrań, należy zwrócić uwagę na to, iż hodowcy nie płacą praktycznie 
żadnych podatków, a zamiast ZUS opłacają KRUS. W praktyce oznacza to, 
że obecne przepisy stwarzają dogodne warunki do masowej produkcji szcze-
niąt i wspierają bezdomność zwierząt.

Liczba hodowli psów poza związkiem kynologicznym wynosi, według 
szacunków organizacji zajmujących się prawami zwierząt, mniej więcej 
sześć tysięcy. W każdej z takich hodowli przebywa od kilku do kilkudziesię-
ciu suk. Uwzględniając liczebność miotów i wyżej wymienione dane, szacuje 
się, iż nieopodatkowany dochód z tego rodzaju działalności wynosi około 
200 milionów zł rocznie.

Należy również zwrócić uwagę na to, iż nie ma jakiejkolwiek kontroli nad 
wyżej opisanymi hodowlami. Oznacza to, że suki i szczeniaki nie są badane. 
Ponadto nie można kontrolować, w jakich warunkach przebywają. Z kontro-
li przeprowadzonych przez organizacje działające na rzecz praw zwierząt 
wynika, iż w wielu takich hodowlach dochodzi do długotrwałego znęcania 
się nad zwierzętami poprzez trzymanie ich w warunkach zagrażających ich 
zdrowiu i życiu oraz niezapewnianiu im odpowiedniej opieki i wyżywienia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi 
na pytanie, czy ministerstwo ma zamiar podjąć prace nad zmianą obowią-
zujących przepisów w wyżej wymienionym zakresie i czy istnieją już jakieś 
propozycje rozwiązania tego problemu.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.04.16

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Andrzeja Persona Senatora RP 

podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie niekontro-
lowanych hodowli psów, które zostało przekazane przez Pana Jana Wyrowińskiego 
Wicemarszałka Senatu RP przy piśmie znak BPS/043-29-1220/13 z dnia 25 marca 
2013 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10a. ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zabrania 
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się rozmnażania nierasowych psów i kotów w celu handlowym. Zgodnie z ust. 6 tego 
artykułu zakaz nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych or-
ganizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z ho-
dowlą rasowych psów i kotów.

 Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy wprowadza-
jący do obrotu zwierzęta domowe na targowisku, targu i giełdzie lub prowadzący tar-
gowisko, targ lub giełdę ze sprzedażą zwierząt domowych, a także wprowadzający do 
obrotu psy i koty poza miejscami ich hodowli oraz rozmnażający psy i koty w celach 
handlowych podlega karze aresztu lub grzywny.

Wprawdzie, jak stwierdzono w oświadczeniu Pana Senatora hodowle zwierząt do-
mowych są traktowane jako dział specjalny produkcji rolnej, ale zgodnie z przed-
stawionym stanem prawnym od dnia 1 stycznia 2012 r. prowadzenie hodowli psów 
lub kotów poza uznanymi w Polsce organizacjami zrzeszającymi hodowców rasowych 
psów i kotów jest nielegalne.

W polskim porządku prawnym zawarto regulacje, które mają zastosowanie do ho-
dowli i obrotu zwierzętami domowymi w celach komercyjnych. Problem nielegalnych 
hodowli psów i kotów został uregulowany w ww. przepisach ustawy o ochronie zwie-
rząt. Powiadomienia o popełnieniu wykroczenia polegającego na niezgodnym z ustawą 
rozmnażaniu psów i kotów, mogą być kierowane do właściwych organów przez każdą 
osobę lub podmiot będący w posiadaniu informacji dotyczących popełnienia tych wy-
kroczeń, w tym przez organizacje zajmujące się prawami zwierząt, które jak wynika 
z oświadczenia Pana Senatora posiadają takie informacje.

Ponadto uprzejmie informuję, że nowelizacja przepisów ustawy o ochronie zwie-
rząt odbyła się z inicjatywy Parlamentarnego Koła Przyjaciół Zwierząt przy współpracy 
organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt. Przepisy te 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r. i wprowadzają do polskiego porządku prawnego 
m.in. nowe zasady zwalczania bezdomności zwierząt oraz ograniczenia w hodowli i ob-
rocie zwierzętami domowymi, w tym zakaz sprzedaży oraz kupna zwierząt domowych 
na targowiskach, targach i giełdach.

Jednocześnie informuję Pana Marszałka, że biorąc pod uwagę powyższe nie pla-
nuje się podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów ustawy 
o ochronie zwierząt w przedmiotowym zakresie.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku lat na polskim rynku są dostępne tak zwane e-papierosy. Stają 

się coraz bardziej popularne, głównie ze względu na fakt, iż w przeciwień-
stwie do tradycyjnych papierosów mogą być palone prawie w każdym miej-
scu. Ponadto tak zwane e-papierosy, według informacji rozpowszechnianych 
przez ich producentów, są mniej szkodliwe niż zwykłe papierosy i pomagają 
wyjść z uzależnienia nikotynowego.

Niepokojący jest jednak fakt, iż nie ma przepisów, które zabraniałyby 
sprzedaży tego rodzaju papierosów osobom poniżej osiemnastego roku 
życia. Brak takiej regulacji powoduje, że są dostępne dla dzieci i młodzie-
ży. O ile w przypadku osób, które nałogowo paliły tradycyjne papierosy, 
e-papierosy mogą przyczynić się do zmniejszenia wchłaniania nikotyny i po-
móc w walce z nałogiem, o tyle dla dzieci i młodzieży mogą stać się pierw-
szym krokiem do uzależnienia.

E-papierosy, w przeciwieństwie do tradycyjnych papierosów, nie zawie-
rają substancji smolistych, które mogą powodować raka u czynnych i bier-
nych palaczy. Dotychczasowe badania wykazują, iż są one jedynie mniej 
szkodliwe od tradycyjnych papierosów. Nie ma jednak badań, które wyka-
załyby, iż są zdrowe albo zupełnie nieszkodliwe dla zdrowia.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji dotyczących 
prac w ministerstwie, które mają na celu wprowadzenie zmian do obecne-
go porządku prawnego w celu ograniczenia dostępu osób niepełnoletnich do 
e-papierosów.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.04.03

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Andrzeja Persona – Senatora Rzeczypospolitej Pol-

skiej, przekazanym przy piśmie z dnia 25 marca 2013 r., znak: BPS-043-29-1221/13, 
złożonym podczas 29. posiedzenia Senatu w dniu 21 marca 2013 r., uprzejmie proszę 
o przyjęcie poniższych informacji.

Podzielam zaniepokojenie Pana Senatora rosnącym rozpowszechnieniem tzw. 
e-papierosów szczególnie wśród ludzi młodych, w tym wśród młodzieży szkolnej, 
zwłaszcza gdy stosowane w nich preparaty zawierają nikotynę. Obecnie e-papierosy 
i stosowane w nich roztwory występują na rynku jako przedmioty użytku na zasadach 
wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produk-
tów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275), przez co są ogólnie dostępne. W toku prac (2009–2010) 
nad komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwa-
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mi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. 
zm.) Minister Zdrowia wystąpił z inicjatywą uregulowania sytuacji tych wyrobów na 
rynku, ale wniosek ten nie spotkał się z aprobatą posłów.

Kierując się potrzebą zapobieżenia ryzyku zdrowotnemu oraz w celu umożliwienia 
racjonalnego wykorzystania e-papierosów w procesie uwalniania z uzależnienia od 
tytoniu, przy najbliższej nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Minister Zdrowia ponowi starania o uregu-
lowanie tej sprawy w taki sposób, aby wyroby zawierające nikotynę, a niebędące wyro-
bami tytoniowymi, podlegały rejestracji jako produkty lecznicze, zaś inhalatory – jako 
wyroby medyczne. Sytuację w tej dziedzinie może zmienić w niedalekiej przyszłości 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produk-
cji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, której 
projekt jest obecnie przedmiotem dyskusji na forum Rady Unii Europejskiej (w grupie 
roboczej ds. zdrowia publicznego), a wkrótce debatę nad projektem podejmie Parla-
ment Europejski. Projekt dyrektywy przewiduje możliwość poddania kontroli takich 
wyrobów, jak e-papierosy, w skali całej Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Krzysztof Chlebus
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Oświadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 

w świetle znanych Panu Ministrowi problemów związanych z zadłużeniem 
szpitali klinicznych oraz ich finansowaniem zamierza Pan Minister podjąć 
jakiekolwiek działania w celu umożliwienia wyżej wymienionym placówkom 
należytego wykonywania ich zadań.

Szpitale kliniczne stanowią niezbędną bazę dydaktyczną uczelni me-
dycznych i to właśnie w tych szpitalach powstają lub są wdrażane prak-
tycznie wszystkie nowe metody terapeutyczne i diagnostyczne. Jako że kli-
niki leczą najbardziej skomplikowane przypadki chorobowe, niejednokrotnie 
zmuszone są do stosowania najdroższych procedur medycznych, najdroż-
szych leków, za które Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwraca pieniędzy. To 
z kolei napędza spiralę zadłużenia tych szpitali. Zadłużony szpital nie może 
przecież pozwolić sobie na odmówienie leczenia ciężkich przypadków choro-
bowych. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że największy pro-
blem dotyczy szpitali pediatrycznych, a znaczna część zadłużenia powstaje 
w klinikach onkologicznych.

Szanowny Panie Ministrze! Czy w związku z zadłużeniem szpitali kli-
nicznych, zdaniem Pana Ministra, dyrektorzy tych placówek powinni odma-
wiać leczenia na przykład dzieci z białaczką, które można wyleczyć, stosując 
jedynie bardzo drogie leki, za które z kolei NFZ nie zwróci pieniędzy?

W przypadku ujemnego wyniku finansowego obowiązujące regulacje 
prawne de facto nakładają na organy założycielskie obowiązek pokrycia 
brakujących sum. Podmiotem tworzącym szpital kliniczny jest rektor uczelni 
medycznej. Uczelnie medyczne nie mają jednak możliwości pełnego pokry-
wania kosztów działalności klinik, i to nie tylko dlatego, iż nie dysponują od-
powiednimi środkami, lecz także dlatego, że otrzymywane przez nie środki 
przeznaczane są na dwa podstawowe cele: dydaktykę i badania naukowe.

Trudno również wyobrazić sobie sytuację, że szpitale kliniczne ze wzglę-
du na specyfikę ich działalności, zostaną przekształcone w spółki prawa 
handlowego.

Powyższe problemy od dłuższego czasu są sygnalizowane przez rekto-
rów akademickich, czego wyrazem są między innymi uchwała Zgromadze-
nia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 
23 listopada 2012 r. oraz uchwała nr 6/2012 Konferencji Rektorów Akade-
mickich Uczelni Medycznych z dnia 26 października 2012 r. Przedkładam je 
w załączeniu.

W związku z tym, że powyższa sprawa ma istotne znaczenie, proszę 
o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem 
Leszek Piechota
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Oddowiedd

Warszawa, 2013.04.19

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Leszka Piechotę na 

29. posiedzeniu Senatu w dniu 21 marca 2013 r. przekazane przy piśmie z dnia 
25 marca 2013 r. znak: BPS/043-29-1222/13, uprzejmie informuję, że rozwiązanie 
problemów dotykających szpitale kliniczne jest obecnie jednym z priorytetowych za-
dań resortu zdrowia.

W związku z koniecznością intensyfikacji działań mających na celu poprawę sytu-
acji finansowej, jak również organizacyjnej szpitali klinicznych, podjąłem prace nad 
założeniami do ustawy dedykowanej tym podmiotom leczniczym. Ustawa ta określać 
będzie przede wszystkim status, zadania oraz misję szpitali klinicznych, jako jedno-
stek strategicznych pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, stanowią-
cych bazę do kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych, a tak-
że miejsce do prowadzenia badań naukowych. Ponadto wyraźnie określi ich miejsce 
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Podjąłem również prace zmierzające do nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) między innymi w celu 
opracowania rozwiązań prawnych określających sposób postępowania w przypadku 
wystąpienia ujemnego wyniku finansowego szpitali klinicznych, który nie zostanie 
pokryty przez uczelnie medyczne na zasadach określonych w art. 59 ust. 2 powyższej 
ustawy. Zakłada się również wprowadzenie mechanizmów wzmocnienia nadzoru nad 
powstałymi w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej spółkami kapitałowymi prowadzącymi szpitale kliniczne, umożliwiających 
bieżące monitorowanie ich sytuacji ekonomicznej, a w razie potrzeby pilne wdrażanie 
działań naprawczych.

Odnosząc się do poruszonej przez Pana Senatora sytuacji podmiotów leczniczych 
o profilu pediatrycznym uprzejmie informuję, że w Narodowym Funduszu Zdrowia 
prowadzona jest aktualnie analiza i weryfikacja kosztowa jednorodnych grup pacjen-
tów w zakresie świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży przy zastosowaniu 
tzw. metody podwójnej weryfikacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Jana Rulewskiego

skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, 
do marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza, 
do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, 

do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Ciechanowskiego, 
do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasza Kamińskiego 
oraz do prezesa Fundacji Ośrodka „Karta” Zbigniewa Gluzy

Minęły właśnie trzydzieści dwa lata od pamiętnych wydarzeń związa-
nych z kryzysem bydgoskim z 19 marca 1981 r. W tym największym w cza-
sach powojennych wystąpieniu Polaków brało udział ponad piętnaście milio-
nów uczestników – dużo. Wystąpili oni w poczuciu solidarności z pobitymi na 
sesji WRN w Bydgoszczy członkami Solidarności, przede wszystkim jednak 
w obronie świeżo odzyskanego płachetka wolności. Sesja była poświęcona 
wyżywieniu narodu – dziesiąty postulat porozumień gdańskich.

Jądrem tegorocznych obchodów była prezentacja multimedialnego wy-
dawnictwa pod tytułem „Kryzys bydgoski 1981”. Państwo jesteście pierw-
szymi, którzy to widzą. Autorami są naukowcy IPN, a ich pracę uzupełnili 
autorzy ośrodka „Karta”, którzy zebrali relacje uczestników wydarzeń. Po-
nadto wydawnictwo uzupełnione zostało cennymi archiwaliami wytworzo-
nymi w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie oraz 
przez Europejskie Centrum Solidarności.

Zamknięcie stanowi specjalnie nakręcona przez Teatr Polski w Bydgosz-
czy etiuda filmowa skierowana do młodzieży, traktująca o zwycięstwie Soli-
darności nad przemocą.

Naukowa praca rozwiała wiele wątpliwości i kłamstw do dziś pokutują-
cych w opinii publicznej. Obnażyła fakt, że to przygotowana przez najwyższe 
gremia PRL interwencja sił ZOMO w sali sesyjnej plus manipulacja i kłam-
stwa propagandowe stały się główną przyczyną kryzysu. Wbrew dotychcza-
sowym poglądom, w tym niektórych znanych osób z obozu Solidarności, nie 
groziło nam wprowadzenie stanu wojennego w związku z kryzysem bydgo-
skim. Odwrotnie, determinacja Polaków odsunęła w czasie stan wojenny, 
nie groziła nam także interwencja radziecka. Zwycięzcami okazali się chłopi, 
którym przyznano prawo do reprezentacji związkowej i odzyskiwania pra-
wa własności i swobody w gospodarowaniu na roli. Spełniła się narodowa 
solidarność. Dziś polskie rolnictwo stanowi markę europejską.

Trzytomowe wydawnictwo ukazuje rolę kilku tysięcy uczestników 
po wszystkich stronach konfliktu. Spełniła się główna – powiem szczerze: 
moja – idea publikacji, żeby historię pisać i weryfikować jeszcze za życia jej 
uczestników.

Wsparcia materialnego i pogłębienia symboliki wydarzeń dokonał kie-
rownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Cie-
chanowski. Większość mediów, w tym publiczne radio i telewizja, nadały 
stosowne wspomnienia i relacje. Obchody, w tym dyskusja młodych o So-
lidarności w III Rzeczypospolitej, były zasadniczo dedykowane młodzieży 
szkolnej i jej nauczycielom. Odbył się także specjalny koncert pod nazwą 
„39/89 Zrozumieć Polskę”.

Osobiście czuję jednak niedosyt, może nawet zawód z powodu niskiej 
frekwencji młodzieży i nauczycieli zaproszonych do udziału w obchodach.

Jan Rulewski
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Oddowiedd 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 9 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatora Jana Rulewskiego na 

29. posiedzeniu Senatu w dniu 21 marca 2013 roku, dotyczącego upamiętnienia Kry-
zysu Bydgoskiego 1981 roku, pragnę wyrazić uznanie dla podejmowanych przez Pana 
Senatora działań mających na celu podtrzymanie pamięci o wyżej wspomnianych wy-
darzeniach, tym bardziej, że wydarzenia najnowsze winny stanowić podstawowe od-
niesienie dla narodowej tożsamości, zwłaszcza młodszego pokolenia.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że zainspirowany przez senatora Jana Rulewskie-
go projekt upamiętnienia wydarzeń marca 1981 roku, zrealizowany wspólnie przez 
Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Karta oraz 
Narodowe Centrum Kultury stał się, w oparciu o rzetelne naukowe przygotowanie, 
dogodną i przystępną sposobnością poznania najnowszej historii naszego kraju dla 
współczesnego odbiorcy.

Z wyrazami szacunku 
 
Bogdan Zdrojewski

Oddowiedd�  
KIEROWNIKA URZĘDU 
DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Warszawa, 12 kwietnia 2013 r.

Szanowny Pan Marszałek 
Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Szanownego Pana Marszałka z dnia 25 marca 2013 roku 

(Nr BPS/043-29-1223-USKOR/13), przy którym przesłany został tekst oświadczenia 
złożonego przez Pana Senatora Jana Rulewskiego na 29. posiedzeniu Senatu w dniu 
21 marca 2013 roku, pragnę uprzejmie poinformować, iż w pełni podzielam pogląd 
o konieczności prowadzenia dogłębnych prac dokumentacyjnych oraz badawczych 
dotyczących losów polskiej opozycji antykomunistycznej, dzięki którym możemy po-
znać istotę i prawdziwe tło wielu wydarzeń, mających zasadnicze znaczenie dla zrozu-
mienia historii Polski ostatnich kilkudziesięciu lat.

Pragnę równocześnie podkreślić, iż Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych w ramach swojej działalności dokłada wszelkich starań, by wiedza o walce 
opozycji antykomunistycznej stała się trwałym elementem świadomości historycznej 
Polaków.
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W dniach 19–20 listopada 2009 roku odbył się Kongres W drodze do wolności. 
Opozycja w Polsce w latach 70-tych – opozycje i dysydenci w Europie Środkowej 
i Wschodniej organizowany przez Urząd. W uroczystościach brało udział 250 uczestni-
ków (175 z Polski, 75 z zagranicy). W ramach Kongresu odbyły się m.in. sesja nauko-
wa pt. Opozycja demokratyczna: podobieństwa – różnice – wpływy oraz prezentacja 
wystawy o opozycji i filmu pt. Efekt Domina, powstałych przy współpracy Europejskie-
go Centrum Solidarności.

W dniu 8 maja 2011 roku miała miejsce sesja naukowa pt. Janusz Krupski. Od 
opozycji do służby wolnej Polsce. Sesja odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu War-
szawskiego, udział w niej wzięli działacze opozycji. Sesja została objęta honorowym 
patronatem przez Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza; wydano publikację po-
konferencyjną Janusz Krupski. Od opozycji do służby wolnej Polsce (Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warszawa 2012).

W dniu 26 maja 2012 roku w Klubie pod Jaszczurami w Krakowie odbyły się ob-
chody 35. rocznicy utworzenia Studenckiego Komitetu Solidarności, w ramach któ-
rych Urząd współorganizował i współfinansował konferencję naukową poświęconą 
działalności Studenckich Komitetów Solidarności.

W dniu 3 grudnia 2012 roku odbyła się premiera filmu w reżyserii Pawła Nowac-
kiego i Arkadiusza Gołębiewskiego pt. Niepodległy. Opowieść o Januszu Krupskim, 
którego produkcja została sfinansowana przez Urząd. Na film składają się wspomnie-
nia rodziny i przyjaciół, ale przede wszystkim samego Janusza Krupskiego. Niewąt-
pliwym walorem są archiwalne materiały oraz przedstawiona rekonstrukcja porwania 
i próba zamordowania Janusza Krupskiego w 1983 roku. Przedstawiono też sylwetki 
opozycjonistów mniej znanych szerszej publiczności – drukarzy z lat 70. w Lublinie. 
Film został też zaprezentowany na spotkaniu z kombatantami i sybirakami podczas 
wizyty Kierownika Urzędu w Nowym Jorku (4 maja 2013 roku).

W grudniu 2012 roku został także wydany album upamiętniający 30. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego w Małopolsce, współfinansowany przez Urząd.

Z kolei 16 marca br. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy miał miejsce uroczy-
sty koncert pt. 39/89 Zrozumieć Polskę, który odbył się w ramach uroczystości upa-
miętniających wydarzenia Bydgoskiego Marca 1981, współorganizowanych i współfi-
nansowanych przez Urząd.

W roku 2013 planowana jest ponadto reedycja czasopisma Spotkania – Niezależ-
nego Pisma Młodych Katolików, wydawanego w latach 1977–88. W roku 2013 ukazać 
ma się pierwszy tom, zawierający pięć pierwszych numerów czasopisma.

Z wyrazami szacunku 
 
KIEROWNIK 
Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych 
Jan Stanisław Ciechanowski
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Oddowiedd 
PREZESA 
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ 
KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI 
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Warszawa, 13 maja 2013 r.

Pan 
Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu 
 
Pan Senator 
Jan Rulewski

Szanowni Panowie,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Rulewskiego złożone na 29. po-

siedzeniu Senatu RP w dniu 21 marca 2013 r. chciałbym bardzo serdecznie podzię-
kować za słowa uznania dla pracowników IPN z Delegatury w Bydgoszczy, którzy od 
kilku lat pracowali nad historią Bydgoskiego Marca 1981 oraz dla wszystkich osób, 
m.in. z Ośrodka „Karta”, które przyczyniły się do powstania zarówno trzytomowego 
wydawnictwa, jak i dwóch płyt z filmami i innymi materiałami zdigitalizowanymi. Re-
alizacja takich prac jest ustawowym obowiązkiem Instytutu, a zarazem zaszczytną 
powinnością i służy utrwaleniu wiedzy o najnowszej historii Polski, w tym o trudnych 
zmaganiach społeczeństwa ze złym, niedemokratycznym państwem jakim była PRL.

Szanowny Pan Senator zawarł w swoim oświadczeniu także refleksję na temat od-
czucia niedosytu ze względu na zbyt skromny udział młodzieży i nauczycieli w obcho-
dach. W pierwszym dniu, czyli 12 marca, niewątpliwie nagły i niespodziewany atak 
zimy zmniejszył nieco frekwencję, ale zarówno prasa, jak i inne media bardzo zadbały 
o rozpropagowanie wydarzenia, tak że sala, pomimo złej pogody, w znacznej części 
została zapełniona.

Domyślam się, że odczucie niedosytu odnosi się przede wszystkim do drugiego 
dnia uroczystości, który zorganizowano dokładnie w XXII rocznicę rozpoczęcia chłop-
skiego strajku, czyli w sobotę 16 marca 2013 r. Dobór daty był zasadny, gdyż zain-
teresowanie mieszkańców w taki dzień jest większe, choć zaspokajane głównie przez 
media tradycyjnie relacjonujące poranne uroczystości składania kwiatów. Z drugiej 
jednak strony bardzo duża sala Filharmonii Pomorskiej nie została w pełni wykorzy-
stana, ale przy tak wielkiej pojemności tego obiektu chyba zawsze jest to dość trudne. 
Muszę także dodać, że za organizację widowni odpowiadali przede wszystkim nasi 
partnerzy. Ponadto w sobotę zawsze pojawia się pewien kłopot w wypadku szkół, gdyż 
jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dopisali za to działacze ruchu ludowego, 
a to także ważny społecznie odbiorca.

Podzielając niedosyt Pana Senatora z powodu zbyt skromnej reprezentacji insty-
tucji oświatowych, chciałbym zapewnić, że mimo nieobecności wielu szkół Instytut 
dołoży starań, aby zgodnie z planem wydawnictwo dotarło do placówek oświatowych. 
W tej chwili już kończymy rozsyłanie trzytomowego kompletu (wraz z dwiema płytami) 
do szkół i bibliotek w regionie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
samej Bydgoszczy. W ramach działalności edukacyjnej stałą ofertą Oddziałowego 
Biura Edukacji Publicznej w Delegaturze w Bydgoszczy dla szkół będą także zajęcia 
o Kryzysie Bydgoskim 1981 r.

Na pewno korzystnie na zainteresowanie tą tematyką wpłynie także bardzo sku-
teczna akcja medialna przeprowadzona w marcu, gdy prasa, radio i telewizja regional-
na poświęciły sporo uwagi finałowi projektu dotyczącego Bydgoskiego Kryzysu 1981. 
Z pewnością pomocna będzie także dostępność wydawnictwa w księgarniach, w nie-
zbyt wysokiej cenie (np. księgarnia Centrum w Toruniu – 28 zł t. I, 32 zł t. II). Liczę 
także na to, że już w czerwcu (ewentualnie zaraz po wakacjach), gdy zostanie opubli-
kowana kolejna praca IPN nawiązująca do Kryzysu Bydgoskiego (tym razem niewielka 
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objętościowo, ale ciekawa – Zdzisław Ropiński Tak to wtedy było. Zapiski z lat 
1977–1981, wstęp Tadeusz Kisielewski (7 arkuszy), zaprosimy do Domu Polskiego 
przy ul. Grodzkiej kilka klas licealnych na spotkanie poświęcone zarówno tej publi-
kacji, jak i wydanemu w marcu wydawnictwu Kryzys Bydgoski 1981. Spotkanie to 
zorganizujemy w dniu roboczym, w czasie pracy szkoły, gdyż wtedy możemy zapewnić 
obecność uczniów i nauczycieli.

Korzystając z okazji składam jeszcze raz na ręce Pana Senatora Jana Rulewskiego 
ogromne podziękowanie za naprawdę wielki wkład w realizację projektu. Bez tego za-
angażowania na pewno prace nad Bydgoskim Marcem 1981 nie przyniosłyby takiego 
sukcesu.

Z poważaniem 
 
Łukasz Kamiński

Oddowiedd�  
PREZESA FUNDACJI OŚRODKA KARTA

Warszawa, 8 kwietnia 2013 r.

Pan Marszałek 
Jan Wyrowiński 
Senat RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana list z 25 marca 2013 roku uprzejmie informuję, że Ośro-

dek KARTA, w ramach przygotowań do tegorocznych obchodów rocznicy Bydgoskiego 
Marca, był odpowiedzialny wyłącznie za przygotowanie III tomu monografii Bydgo-
skiego Marca. Trudno nam więc ustosunkować się do sposobu organizacji i promocji 
rocznicy.

Zgadzamy się jednak z Senatorem Janem Rulewskim, że wysiłek wielu instytucji 
– wobec niskiej frekwencji, został zniweczony.

Z wyrazami szacunku 
 
Zbigniew Gluza 
Prezes Ośrodka KARTA
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark 
oraz senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Niniejszym oświadczeniem pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na 
wypracowane przez Konwent Starostów Powiatów Województwa Zachod-
niopomorskiego stanowisko wobec kluczowych problemów dotyczących po-
prawy układu komunikacyjnego województwa zachodniopomorskiego.

Pierwsze z tych stanowisk dotyczy rewitalizacji linii kolejowej nr 405 
Szczecinek – Ustka. Zdaniem Samorządu Województwa Zachodniopomor-
skiego oraz wszystkich samorządów leżących wzdłuż linii Szczecinek – Ust-
ka, czyli powiatów słupskiego, bytowskiego i szczecineckiego, konieczna jest 
kompleksowa modernizacja tej linii. Warunkiem wykonania tej modernizacji 
jest przygotowanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA studium wykonalno-
ści na rewitalizację linii kolejowej nr 405, a w dalszej kolejności finansowa-
nie tej inwestycji w nowej perspektywie unijnej 2014–2020. Całkowita rewi-
talizacja tej linii zaspokoiłaby potrzeby transportowe na wiele lat i zgodna 
byłaby ze Strategią Rozwoju Kraju do roku 2030.

Drugie stanowisko wypracowane przez konwent to stanowisko w spra-
wie wspierania działań związanych z zapewnieniem finansowania budo-
wy obwodnicy Wałcz w ciągu drogi ekspresowej S10 oraz budowy drogi 
ekspresowej S10 z budżetu państwa. Realizacja tej inwestycji pozwoli „wy-
prowadzić” ruch z miasta, zapewniając tym samym bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i spokój mieszkańcom. Za uwzględnieniem tego zadania w har-
monogramie zadań na lata 2014–2020 przemawia także zaawansowanie 
prac przygotowawczych do budowy obwodnicy Wałcza.

Kolejnym stanowiskiem dotyczącym poprawy infrastruktury drogowej 
jest stanowisko w sprawie wprowadzenia budowy drogi ekspresowej S11 
do „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014–2020”. Według Kon-
wentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego brak dokładnego 
harmonogramu przebudowy drogi ekspresowej S11 w latach 2014–2020 
może spowodować „blokadę” rozwoju gospodarczego pasa nadmorskiego 
oraz wyłączenie środkowej części Pomorza Zachodniego z możliwości inwe-
stowania ze względu na trudności komunikacyjne. Modernizacja drogi S11 
umożliwi właściwy i pełny rozwój miast, gmin i powiatów położonych w ob-
szarze oddziaływania tej drogi.

Biorąc pod uwagę przyjęte stanowiska konwentu starostów, prosi-
my Pana Ministra o wnikliwe ich przeanalizowanie i podjęcie stosownych 
działań.

Grażyna Sztark 
Piotr Zientarski
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Oddowiedd

Warszawa, 19 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Grażynę Sztark i Piotra 

Zientarskiego, przekazane przy piśmie nr BPS/043-29-1224/13 z dnia 25 marca 
2013 r., w sprawie stanowiska wypracowanego przez Konwent Starostów Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dużym zaintere-
sowaniem odnosi się do wszelkich propozycji, dotyczących podniesienia rangi trans-
portu kolejowego w Polsce, poprawy stanu infrastruktury kolejowej, utrzymania i roz-
woju połączeń kolejowych.

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji linii kolejowej nr 405, 
w tym studium wykonalności, jest bezdyskusyjne. Uwarunkowane jest jednak za-
warciem stosownego porozumienia pomiędzy władzami samorządowymi i PKP PLK 
SA oraz zabezpieczeniem na ten cel jeszcze w obecnej perspektywie 2007–2013 odpo-
wiednich środków finansowych.

Cele kompleksowego programu inwestycyjnego w okresie 2014–2020 zostaną 
skoncentrowane na modernizacji linii kolejowych, budowie nowych linii kolejowych 
oraz kompleksowych rewitalizacjach linii kolejowych uwzględniających przywrócenie 
parametrów konstrukcyjnych infrastruktury torowej oraz obiektów inżynieryjnych. 
Przewiduje się, że zasadniczym celem w zakresie inwestycji kolejowych planowanych 
do realizacji w okresie 2014–2020 będzie dokończenie prac na głównych ciągach, two-
rzących sieć bazową i kompleksową TEN-T i stanowiących kolejowe korytarze trans-
portowe wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 913/2010 oraz usu-
nięcie występujących wąskich gardeł.

Szczegółowa lista projektów zostanie przedstawiona, gdy znane będą założenia 
finansowe dla Polski w perspektywie 2014–2020, jednak ze względu na regionalny 
charakter linii nr 405 odcinek Szczecinek – Ustka przeprowadzenie jej rewitaliza-
cji po roku 2014 będzie możliwe poprzez uwzględnienie tego zadania w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw pomorskiego i zachodnio-
pomorskiego. Zarząd PKP PLK SA jeszcze pod koniec roku 2011 rozpoczął proces 
konsultacji działań na kolejny okres 2014–2020 z Urzędami Marszałkowskimi ca-
łego kraju. Ostateczny kształt list inwestycji RPO uzależniony będzie między inny-
mi od zainteresowania inwestycjami kolejowymi samorządów wojewódzkich oraz 
wysokości ostatecznej alokacji unijnej dla sektora transportu. Jestem przekonany, 
że decyzja władz samorządowych dotycząca ujęcia tego zadania w ramach RPO obu 
województw na lata 2014–2020 będzie pozytywna i pozwoli tym samym na jego 
zrealizowanie.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 planowana jest również 
kontynuacja realizacji inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, których 
celem będzie budowa spójnej sieci drogowej. Priorytetami są przede wszystkim au-
tostrady oraz drogi ekspresowe. Jednakże ostateczne plany i decyzje inwestycyjne 
na lata 2014–2020 zostaną przedstawione, gdy znane będą poziomy dofinanso-
wania, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – jako beneficjent 
programów unijnych w zakresie dróg krajowych, otrzyma w kolejnej perspektywie 
finansowej.

Warto jednak wskazać, iż drogi S-10 od A-6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń 
– Płońsk – (S7), oraz S-11 Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Ostrów Wielkopol-
ski – Tarnowskie Góry – A1 zostały ujęte w wykazie Rozporządzenia Rady Ministrów 
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z dnia 15 maja 2004 r. (Dz.U.2004.128.1334), w sprawie sieci autostrad i dróg eks-
presowych z późniejszymi zmianami, ustalającego docelowy przebieg autostrad i dróg 
ekspresowych. Jednak realizacja inwestycji drogowych odbywa się w zakresie na któ-
ry pozwalają dostępne środki finansowe.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Andrzej Massel 
Podsekretarz Stanu


