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Oświadczenie senator Anny Aksamit

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
12 lutego 2013 r. na zaproszenie przewodniczącego Ogólnopolskiego 

Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Jerzego Kędziory uczest-
niczyłam w zebraniu Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy 
w Spale. Podczas zebrania poproszono mnie o interwencję w następującej 
kwestii.

Powiatowe urzędy pracy, na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 1998 r. 
nr 137, poz. 887 ze zm.), zobowiązane są do wystawiania i przekazywa-
nia za potwierdzeniem odbioru osobom bezrobotnym z prawem i bez pra-
wa do zasiłku druków ZUS RMUA za pełny rok kalendarzowy do 28 lutego 
roku następnego. Koszty realizacji tego przepisu przez powiatowe urzędy 
pracy są w skali całego kraju ogromne. Wysokie są nie tylko koszty finanso-
we obciążające limit wydatków fakultatywnych, ale również koszty pracy. 
Urzędnicy państwowych służb, w styczniu oraz lutym wypełniając i wysyła-
jąc druki ZUS RMUA bezrobotnym, wykonują związaną z tym obowiązkiem 
czasochłonną pracę biurokratyczną kosztem czasu, który mógłby zostać po-
święcony bezrobotnym w celu przywrócenia ich do aktywności zawodowej. 
W związku z wdrażaniem systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień 
Świadczeniobiorców (eWUŚ), który pozwala na bieżąco sprawdzać, czy pa-
cjent jest zgłoszony do ubezpieczenia, bezcelowe wydaje się obowiązkowe 
wystawienie druków ZUS RMUA dla osób bez prawa do zasiłku.

Mając na względzie przedstawioną sytuację, zwracam się z prośbą 
o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian ustawowych, któ-
re zwolniłyby powiatowe urzędy pracy z obowiązku wystawiania druków 
RMUA osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, stanowiącym w powia-
towych urzędach pracy zdecydowaną większość zarejestrowanych bezro-
botnych.

Łączę wyrazy szacunku 
Anna Aksamit

Oddowiedd�  1

Warszawa, 6 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2013 r. znak: SPS-023-15501/13, 

dotyczące oświadczenia senator Anny Aksamit złożonego podczas 31. posiedzenia Se-
natu w sprawie przeanalizowania wprowadzenia zmian ustawowych, które zwolniłyby 
powiatowe urzędy pracy z obowiązku wystawiania druków RMUA osobom bezrobot-
nym bez prawa do zasiłku, uprzejmie wyjaśniam co następuje.
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W dniu 16 września 2011 r. uchwalona została ustawa o redukcji niektórych obo-
wiązków obywateli i przedsiębiorców (opublikowana następnie w Dzienniku Ustaw 
Nr 232, poz. 1378), zmieniająca m.in. treść art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, 
z późn. zm.).

Jej projektodawcą był Minister Gospodarki, a rozwiązania przyjęte w przedmioto-
wej ustawie w swym założeniu miały przynieść korzyści uczestnikom obrotu gospo-
darczego.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
obowiązującym do 31 grudnia 2011 r. na płatniku składek ciążył obowiązek comie-
sięcznego przekazywania imiennego raportu każdemu z ubezpieczonych. Od 1 stycz-
nia 2012 r. przepis ten został zmieniony w ten sposób, że nałożył na płatnika składek 
obowiązek przesyłania – nie jak dotychczas 12-miesięcznych raportów, lecz jednego 
raportu rocznego w podziale na poszczególne miesiące. Pierwszy taki raport płatnik 
powinien był wydać do dnia 28 lutego 2013 r. za rok 2012. Obowiązek ten dotyczy 
płatników, którzy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne jak również opłacają-
cych składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmienione brzmienie art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
miało zmniejszyć obowiązki ciążące na przedsiębiorcach i jednocześnie zabezpieczyć 
prawo ubezpieczonych do możliwości skontrolowania wysokości należnych za nich 
składek wykazywanych przez płatnika. Należy jednak wskazać, że obowiązek ten ist-
niał od momentu wprowadzenia tego przepisu w jego pierwotnym brzmieniu do usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych, zaś wprowadzona zmiana nie zwiększa, lecz 
zmniejsza uciążliwość ciążącego na płatnikach obowiązku.

Zwolnionym z tego obowiązku zgodnie z treścią art. 41 ust. 10 jest jedynie Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych w przypadku pobierania składek na ubezpieczenie zdro-
wotne z emerytur i rent. Pozostali płatnicy byli i są zobowiązani do przekazywania 
takich raportów. Raport taki może mieć dowolną formę, pod warunkiem, że zawiera 
wszystkie wymagane ustawowo elementy i może być dostarczony w dowolny sposób 
– ustawa bowiem nie nakłada jakiejś szczególnej formy dostarczenia takiego raportu 
ubezpieczonemu.

Jednocześnie informuję, że w dniu 23 kwietnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła 
projekt założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności 
gospodarczej, który zawiera propozycję zwolnienia płatników składek, którzy opłacają 
za ubezpieczonych tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne z obowiązku przekazy-
wania ubezpieczonym informacji z imiennych raportów miesięcznych.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2013 r. systemu eWUŚ, czyli elektro-
nicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, umożliwiającej natychmiastowe 
potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
utrzymywanie powyższego obowiązku wydaje się nie mieć uzasadnienia.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Marek Bucior
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Oddowiedd 2

Warszawa, 17 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 24 kwietnia 2013 r. znak: BPS/043-31-1263/13 

przekazujące oświadczenie złożone przez senator Annę Aksamit podczas 31. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 r., w sprawie przeanalizowania możliwości 
wprowadzenia zmian ustawowych, które zwolniłyby powiatowe urzędy pracy z obo-
wiązku wystawiania druków ZUS RMUA osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, 
uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, 
z późn. zm.) na płatniku składek ciążył obowiązek comiesięcznego przekazywania 
imiennego raportu każdemu z ubezpieczonych. Od 1 stycznia 2013 r. przepis ten 
został zmieniony w ten sposób, że nałożył na płatnika składek obowiązek przesyłania 
– nie jak dotychczas 12-miesięcznych raportów, lecz jednego raportu rocznego w po-
dziale na poszczególne miesiące.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 2 lit. ł i ł2 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych powiatowy urząd pracy jest płatnikiem składek tylko w stosunku do osób 
pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, zatem tylko wobec osób pod-
legających ubezpieczeniom społecznym. Natomiast na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązek przekazywania rocznego imiennego 
raportu stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmienione brzmienie art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
jest postrzegane przez powiatowe urzędy pracy, jako nałożenie na urzędy nowego, 
kosztownego obowiązku. Natomiast obowiązek ten istniał od momentu wprowadzenia 
tego przepisu w jego pierwotnym brzmieniu do ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych, zaś przedmiotowa zmiana nie zwiększa, lecz zmniejsza uciążliwość ciążące-
go na urzędach pracy obowiązku. Powoduje ona bowiem, że powiatowe urzędy pracy 
zamiast 12 raportów miesięcznych przekazywanych każdemu bezrobotnemu, są zo-
bowiązane do wystawienia w terminie do 28 lutego tylko jednego imiennego raportu 
za rok ubiegły.

Ponieważ urzędy pracy dotychczas różnie realizowały obowiązek nałożony na nie 
przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w związku z urucho-
mieniem systemu eWUŚ, rozwiązaniem sygnalizowanego problemu jest wprowadzenie 
zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, która to zmiana może być 
wprowadzona zarówno z inicjatywy Rządu, jak również jako inicjatywa Senatu. Nie 
jest to jednak możliwe za okresy przeszłe, zatem urzędy pracy były zobowiązane do 
przekazania rocznych imiennych raportów o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu 
za 2012 r. wszystkim bezrobotnym, a więc również tym, którzy podlegali tylko ubez-
pieczeniu zdrowotnemu.

Jednocześnie pozwalam sobie zauważyć, że roczny imienny raport może mieć do-
wolną formę, pod warunkiem, że zawiera wszystkie wymagane ustawowo elementy 
i może być dostarczony w dowolny sposób – ustawa bowiem nie nakłada szczególnej 
formy dostarczenia takiego raportu ubezpieczonemu.

Ponadto informuję, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło do Mini-
sterstwa Gospodarki z propozycją wprowadzenia w procedowanym przez Ministerstwo 
Gospodarki projekcie założeń ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działal-
ności gospodarczej, regulacji zwalniającej powiatowe urzędy pracy z obowiązku prze-
kazywania informacji z raportów miesięcznych osobom objętym tylko ubezpieczeniem 
zdrowotnym. Ministerstwo zaproponowało również zmianę przedmiotowego przepisu 
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w stosunku do wszystkich płatników składek, którzy opłacają za ubezpieczonych tyl-
ko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszona zmiana ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych została uwzględniona w ww. projekcie założeń, który został już 
przyjęty przez Radę Ministrów.

Niezależnie od powyższego, przedmiotowa zmiana zwalniająca powiatowe urzę-
dy pracy z obowiązku wystawiania rocznych imiennych raportów bezrobotnym bez 
prawa do zasiłku została uwzględniona również w projekcie założeń projektu ustawy 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw, który jest aktualnie procedowany przez resort pracy.

W związku z powyższym, będę wdzięczny za przyjęcie przedstawionego stano-
wiska.

Łączę wyrazy szacunku 
 
MINISTER 
z up. Jacek Męcina 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Anny Aksamit

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele Polonii kana-

dyjskiej z prośbą o interwencję w sprawie przeniesienia Konsulatu General-
nego Rzeczypospolitej Polskiej z Vancouver (prowincja Kolumbia Brytyjska) 
do Edmonton (prowincja Alberta). Osoby protestujące przeciw tej decyzji pod-
noszą między innymi kwestię utrudnienia działalności polsko-kanadyjskich 
organizacji społecznych działających na terenie Kolumbii Brytyjskiej czy też 
znaczenia ekonomicznego Vancouver – jednego z największych ośrodków 
handlowych i przemysłowych w Kanadzie.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przedstawienie następują-
cych informacji w tej sprawie.

Jakimi czynnikami się kierowano, podejmując decyzję o przeniesie-
niu Konsulatu Generalnego RP z Vancouver do Edmonton? Czy decyzja ta 
była konsultowana ze środowiskiem polonijnym w Kanadzie? Czy przepro-
wadzono analizę ekonomiczną dotyczącą utrzymania siedziby konsulatu 
w Vancouver i Edmonton oraz oszacowano koszty przenosin placówki dy-
plomatycznej?

Z wyrazami szacunku 
Anna Aksamit

Oddowiedd�

Warszawa, 9 maja 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Anny Aksamit (pismo nr BPS/043-31- 

-1264/13 z dnia 24 kwietnia br.) złożone podczas 31. posiedzenia Senatu RP, w spra-
wie przeniesienia Konsulatu Generalnego RP z Vancouver do Edmonton, uprzejmie 
informuję.

Decyzja o zmianie siedziby Konsulatu Generalnego RP z Vancouver do Edmonton 
jest elementem procesu, którego celem są optymalizacja obecności dyplomatycznej 
Rzeczypospolitej Polskiej w świecie oraz lepsze odzwierciedlenie priorytetów polskiej 
polityki zagranicznej (w szczególności gospodarczych), przy jak najlepszym wykorzy-
staniu własnych zasobów i możliwości, z uwzględnieniem ograniczeń istniejących 
w tym zakresie.

Edmonton jest największym skupiskiem polonijnym w zachodniej Kanadzie, odda-
lonym od obecnej siedziby Konsulatu Generalnego o ok. tysiąc kilometrów. Lokaliza-
cja placówki w Vancouver była związana z portową rolą tego miasta, której znaczenie 
uległo jednak znacznemu zmniejszeniu w związku z istotną redukcją polskiego rybo-
łówstwa dalekomorskiego. Edmonton, w przeciwieństwie do Vancouver, jest położone 
w centrum ogromnego okręgu konsularnego. To stolica najbogatszej prowincji (Alber-
ty) wchodzącej w jego zakres terytorialny. Jest to centrum przemysłowo-biznesowe 
sektora naftowego, gazowego oraz nowych technologii, a także centrum akademickie 
– swą siedzibę ma tu m.in. The Northern Alberta Institute of Technology (NAIT), naj-
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większa uczelnia techniczna Kanady. To również centrum kulturalne regionu. Obec-
nie, z punktu widzenia interesów Polski, Edmonton jest ośrodkiem ważniejszym i bar-
dziej perspektywicznym niż Vancouver. Umiejscowienie tam Konsulatu Generalnego 
jest działaniem bardziej racjonalnym i perspektywicznym niż utrzymywanie obecnej 
siedziby. Decyzja o zmianie siedziby była podyktowana w szczególności względami 
ekonomicznymi i politycznymi.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przy podejmowaniu decyzji o zmianie sie-
dzib polskich placówek dyplomatycznych nie ma prawnego wymogu przeprowadzania 
konsultacji społecznych.

Koszty zmiany siedziby konsulatu będą wiązały się z obowiązkiem przywrócenia 
wynajmowanych lokali do stanu poprzedniego, działaniami logistycznymi oraz adap-
tacją pomieszczeń w nowym miejscu. Roczny koszt utrzymania placówki w Edmonton 
będzie zbliżony do obecnie ponoszonego w związku z funkcjonowaniem konsulatu 
w Vancouver, który wynosi 715 269,60 dolarów kanadyjskich.

Jestem przekonana, że decyzja o przeniesieniu Konsulatu Generalnego RP z Van-
couver do Edmonton przyniesie szereg korzyści, zarówno dla Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jak i dla Polonii kanadyjskiej.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynęło pismo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Cho-

rych na Astmę, Alergię i POChP z prośbą o wsparcie ich działań mających na 
celu zwiększenie dostępu chorych do leków złożonych stosowanych w lecze-
niu astmy i POChP.

Z dniem 1 marca 2013 r. zmieniła się lista refundacyjna, na której znala-
zły się dwa nowe leki stosowane w leczeniu wymienionych chorób: Salmex 
i Asaris. Leki te są tańszymi odpowiednikami preparatu Seretide, natomiast 
nie są bezpośrednimi zamiennikami dla innych leków, chociażby takich jak 
Symbicort Turbuhaler.

Wprowadzenie na listę refundacyjną nowych leków spowodowało, że 
dla pacjentów istotnie wzrosły dopłaty do innych leków, dotychczas sto-
sowanych, a znajdujących się w tej samej grupie limitowej. W przypadku 
wspomnianego Symbicort Turbuhaler 320 mcg/9 mcg cena wzrosła z 5,40 zł 
do aż prawie 44 zł. Zaistniała sytuacja spowodowała, że chorzy z przyczyn 
finansowych niejednokrotnie przerywają leczenie, narażając siebie na po-
ważne zaostrzenia czy ciężkie powikłania. Zmiana leku na tańszy zamiennik 
możliwa jest bowiem dopiero po uprzedniej wizycie u specjalisty, co wiąże 
się z nawet kilkunastotygodniowym oczekiwaniem na wizytę.

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP in-
formuje również, iż pojawiają się informacje, że nowe leki, Salmex i Asaris, 
są w aptekach praktycznie niedostępne. Brak możliwości zrealizowania re-
cepty na wspomniane leki powoduje, że pacjenci muszą wracać na kolejną 
wizytę do swojego lekarza.

Zwracam się do Pana Ministra z gorącą prośbą o przeanalizowanie 
przedstawionej sytuacji i podjęcie odpowiednich działań, mających na celu 
zapewnienie chorym na astmę i POChP dostępności do wszystkich form le-
ków złożonych stosowanych w leczeniu tych chorób.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.05.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Alicję Chybicką na 

31. posiedzeniu Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r. przesłane przy piśmie z dnia 
24 kwietnia 2013 r., znak: BPS/043-31-1265/13, w sprawie dostępności leków złożo-
nych stosowanych w leczeniu astmy i POChP uprzejmie informuję, co następuje.

Regulacje prawne związane z procesem refundacji produktów leczniczych zostały 
określone w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami ustawy minister właściwy 
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do spraw zdrowia ogłasza, raz na dwa miesiące, w drodze obwieszczenia, wykazy re-
fundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyrobów medycznych w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administra-
cyjne o objęciu refundacją.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 
24 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 
2013 r. produkt leczniczy Symbicort Turbuhaler (320mcg+9mcg)/dawkę inhalacyjną 
zawierający substancje czynne Budesonidum + Formoterolum, zakwalifikowany został 
do grupy limitowej 199.3 – Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu –  
produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach, obejmującej następujące 
produkty lecznicze:

Tabela 1. Gruda limitowa 199.3 – Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim 
działaniu – drodukty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach

Substancja 
czynna

Nazwa, dostać 
i dawka leku

Zawartość 
odako- 
wania

Cena 
detaliczna

Limit finan- 
sowania

Dodłata 
dacjenta

Budesonidum 
+ Formoterolum

Symbicort Turbuhaler, 
proszek do inhalacji, 

320+9 mcg + mcg/dawkę 
inhalacyjną

1 poj. 
a 60 daw.

170,73 129,96 43,97

Fluticasoni 
propionas 

+ Salmeterolum

Asaris, proszek do inha-
lacji, 500+50 (µg + µg)/

dawkę inhalacyjną

1 inhalator 
(60 dawek)

129,96 129,96 3,2

Fluticasoni 
propionas 

+ Salmeterolum

Salmex, proszek 
do inhalacji, 500+50 

(µg + µg)/dawkę 
inhalacyjną

1 inhalator 
(60 dawek)

129,96 129,96 3,2

Fluticasoni 
propionas 

+ Salmeterolum

Seretide 250, aerozol 
wziewny, zawiesina, 

250+25 µg

1 szt. 
(120 daw.)

178,75 129,96 51,99

Fluticasoni 
propionas 

+ Salmeterolum

Seretide Dysk 500, 
proszek do inhalacji, 

500+50 µg

1 szt. 
(60 daw.)

168,53 129,96 41,77

Wszystkie ww. produkty lecznicze ujęte zostały w wykazie leków refundowanych 
z ryczałtowym poziomem odpłatności (do wysokości limitu finansowania i za dopła-
tą w wysokości różnicy między ceną detaliczną a wysokością limitu finansowania) 
w zakresie wskazań refundacyjnych: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
eozynofilowe zapalenie oskrzeli. Dopłata pacjenta do produktu leczniczego Symbicort 
Turbuhaler (320mcg+9mcg)/dawkę inhalacyjną we wszystkich powyższych wskaza-
niach wynosi 43,97 zł za opakowanie.

Odnosząc się do wzrostu dopłaty pacjenta do przedmiotowego leku w stosunku do 
wykazu leków refundowanych obowiązującego na dzień 1 stycznia br. (tj. z 5,4 zł do 
43,97 zł za opakowanie) uprzejmie informuję, iż powyższa zmiana była następstwem 
zastosowania ustawowych mechanizmów wyliczenia limitów finansowania, przewi-
dzianych dla przypadków włączania do wykazu refundacyjnego nowych i tańszych 
odpowiedników refundowanych w danym wskazaniu.

Zgodnie z ustawą o refundacji system grup limitowych zakłada ustalanie jednego, 
wspólnego poziomu finansowania przez płatnika publicznego kosztów dziennego za-
stosowania leków, które grupowane są pod względem posiadania tej samej substan-
cji czynnej lub innych substancji czynnych, ale podobnych działań terapeutycznych 
i zbliżonych mechanizmów działania przy zastosowaniu kryteriów: tych samych wska-
zań lub przeznaczeń, w których są refundowane i podobnej skuteczności. Zgodnie 
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z art. 15 ust. 7 ustawy w przypadku wydania decyzji o objęciu refundacją pierwszego 
odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu podstawą limitu w grupie limito-
wej jest cena hurtowa za dobową dawkę tego odpowiednika. W przypadku zaś objęcia 
refundacją kolejnych odpowiedników podstawa limitu nie może być wyższa niż cena 
hurtowa za dawkę dobową tego pierwszego odpowiednika.

Na skutek wprowadzenia do grupy limitowej 199.3 z dniem 1 marca br. tańszych 
odpowiedników – produktów leczniczych Asaris (500mcg+50mcg)/dawkę inhalacyjną 
oraz Salmex (500mcg+50mcg)/dawkę inhalacyjną zawierających substancje czynne 
Fluticasoni propionas + Salmeterolum, nastąpiło obniżenie limitu finansowania (do 
129,96 zł), czego konsekwencją był wzrost dopłaty pacjenta m.in. do produktu leczni-
czego Symbicort Turbuhaler (320mcg+9mcg)/dawkę inhalacyjną.

Wysokości dopłat pacjenta do produktów leczniczych umieszczonych w grupie li-
mitowej 199.3 mogą zmieniać się w kolejnych obwieszczeniach refundacyjnych. Po-
wyższe może nastąpić m.in. w wyniku objęcia refundacją kolejnych leków, które zo-
staną umieszczone w ww. grupie, bądź w wyniku złożenia wniosków o zmianę cen 
urzędowych dla leków już objętych refundacją. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o refundacji wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 27 ustawy (tj. podmiot odpo-
wiedzialny, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego, podmiot uprawniony do im-
portu równoległego), może złożyć do ministra właściwego do spraw zdrowia wniosek 
o obniżenie urzędowej ceny zbytu leku objętego refundacją. Przedmiotowy wniosek 
jest rozpatrywany w terminie 30 dni (art. 31 ust. 7 ustawy). Obniżenie dopłaty pacjen-
ta do produktu leczniczego Symbicort Turbuhaler (320mcg+9mcg)/dawkę inhalacyj-
ną byłoby zatem możliwe w przypadku złożenia przez podmiot uprawniony wniosku 
o obniżenie urzędowej ceny zbytu leku.

Pragnę zapewnić, iż celem niezwłocznego zapewnienia pacjentom dostępu do tań-
szych leków Asaris oraz Salmex Minister Zdrowia podjął współpracę z podmiotami 
odpowiedzialnymi za wprowadzenie powyższych leków do obrotu (tj. Polfarmex SA 
– lek Asaris oraz Celon Pharma SA – lek Salmex). Dostępność do ww. produktów 
leczniczych jest na bieżąco monitorowana przez Ministerstwo Zdrowia m.in. poprzez 
zbieranie cotygodniowych raportów dotyczących ilości wprowadzonych do obrotu le-
ków oraz kierunków ich sprzedaży. Z informacji przekazywanych przez podmioty od-
powiedzialne wynika, iż liczba wprowadzonych do obrotu opakowań ww. produktów 
leczniczych stale wzrasta i jednocześnie stanowi pełne pokrycie zgłaszanego przez 
hurtownie farmaceutyczne zapotrzebowania. Jednocześnie, zgodnie z informacjami 
uzyskanymi od podmiotów odpowiedzialnych, wszystkie zamówienia zgłaszane przez 
hurtownie są realizowane, i nie zaistniał fakt odmowy jakiejkolwiek hurtowni sprze-
daży powyższych leków. Według złożonych deklaracji firmy są przygotowywane na 
zaspokajanie potrzeb pacjentów na przedmiotowe produkty lecznicze.

Przekazując powyższe pragnę poinformować, że w Ministerstwie Zdrowia trwa-
ją nieprzerwanie prace nad doskonaleniem wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
Jednym z głównych celów działania Ministra Zdrowia w obszarze leków jest przede 
wszystkim zwiększanie dostępności do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii oraz 
zmniejszenie udziału pacjenta w kosztach leczenia.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Leszka Czarnobaja 
oraz senatora Romana Zaborowskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej materia-

łem na temat kardioonkologii i o udzielenie odpowiedzi na dwa nurtujące 
nas w związku z poruszoną tematyką pytania sformułowane w zakończeniu 
niniejszego oświadczenia.

Powstanie kardioonkologii i konieczność jej wyodrębnienia jako osob-
nej dyscypliny klinicznej to paradoksalnie bezpośrednie następstwo dyna-
micznego rozwoju onkologii i kardiologii oraz związanych z tym sukcesów 
populacyjnych w zakresie zapobiegania oraz skuteczności diagnozowania 
i leczenia zarówno schorzeń sercowo-naczyniowych, jak i nowotworowych. 
Na styku tych dziedzin medycyny pojawiło się jednak wiele problemów wy-
magających pilnych analiz epidemiologicznych oraz badań podstawowych 
i klinicznych. Powinny one być nakierowane przede wszystkim na wyjaśnie-
nie mechanizmu kardiotoksyczności większości nowych leków przeciwno-
wotworowych oraz niektórych metod napromieniania skutkujących u wielu 
pacjentów rozwinięciem się dysfunkcji kardiologicznej de novo lub, co zacho-
dzi częściej, nasileniem objawów już współistniejącej patologii sercowo-na-
czyniowej.

Zaskakujące jest to, że skuteczne efekty leczenia nowotworu, często 
w postaci pełnej remisji schorzenia, niweczone są przez ciężkie powikłania 
kardiologiczne, które dramatycznie skracają prognozowany czas przeżycia 
chorego. Zgon z powodu niewydolności krążenia związanej z leczeniem on-
kologicznym u pacjenta w fazie pełnej remisji nowotworowej to straszliwa 
ironia losu. Nie można również pomijać problemu ekonomicznego – swoistego 
marnowania olbrzymich przecież środków finansowych przeznaczanych na 
chemioterapię przeciwnowotworową. Tylko kardioonkologia może być obsza-
rem oferującym wszechstronne, kompleksowe i interdyscyplinarne podejście 
do pacjentów leczonych onkologicznie z równoległymi patologiami kardiolo-
gicznymi.

Problemy dotyczące kardiotoksyczności leków stosowanych w chemiote-
rapii – ostra, podostra, przewlekła, opóźniona – oraz popromiennego uszko-
dzenia serca to bezsporne i niekwestionowane fakty medyczne stanowiące 
wyzwanie, z którym aktualnie muszą zmierzyć się zarówno kardiolodzy, jak 
i onkolodzy. Chociaż niewydolność serca jest zespołem klinicznym spowo-
dowanym głównie przez choroby układu krążenia – choroba niedokrwienna 
serca, kardiomiopatie pierwotne, nadciśnienie tętnicze i inne – to jednak kil-
ka grup leków onkologicznych może prowadzić do niewydolności serca u pa-
cjentów bez chorób układu krążenia w wywiadzie lub, co dzieje się częściej, 
przyśpieszać i nasilać wystąpienie niewydolności serca i innych dysfunkcji 
kardiologicznych u chorych z pierwotnymi schorzeniami sercowo-naczynio-
wymi takimi jak zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa, kardiomiopa-
tie, wady serca, nadciśnienie tętnicze, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 
i inne.

Dzięki wielkiemu postępowi w zakresie diagnozowania i leczenia scho-
rzeń kardiologicznych populacja pacjentów z równoległym schorzeniem on-
kologicznym z roku na rok wzrasta. Należy również pamiętać, że zaburzenia 
kardiologiczne należą do późnych – czasami występują po ponad dziesięciu 
latach po zakończeniu napromieniania – powikłań radioterapii obszaru klatki 
piersiowej, co może stanowić istotny problem w przypadku chorych na raka 
piersi lub chłoniaka Hodgkina z uwagi na długoterminowe okresy przeżycia 
takich pacjentów.

Jest kwestią bezsporną, że ambitny projekt wydzielania się kardioonko-
logii wymaga przychylności autorytetów. Niezbędne są działania na różno-
rakich polach centralnych w celu przeforsowania koncepcji organizacyjnych 
w Ministerstwie Zdrowia, a także lub przede wszystkim w NFZ zmierzają-
cych do stworzenia, a następnie wycenienia osobnych i nowych interdyscy-
plinarnych procedur kardioonkologicznych.
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Ranga dwóch pierwszych powstałych w Polsce ośrodków kardioonko-
logicznych w Otwocku i w Warszawie jest bardzo silna, a pozycja liderów 
niekwestionowana (prof. G. Opolski, konsultant krajowy ds. kardiologii, 
prof. A. Torbicki, prof. W. Rużyłło i inni). W związku z tym, że jest to strate-
giczny z punktu widzenia epidemiologicznego problem pojawia się nadzieja 
na to, że rozstrzygnięcia na poziomie Krajowego Nadzoru Specjalistycznego, 
a następnie na poziomie centrali NFZ powinny zapaść stosunkowo szybko.

W związku z podniesioną sprawą prosimy Pana Ministra o odpowiedź 
na następujące pytania.

1. Czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi jakiekolwiek działania, zmierza-
jące do opracowania i wdrożenia procedur kardioonkologicznych finansowa-
nych przez NFZ?

2. Skoro problem kardioonkologii jest przedmiotem działań procedural-
nych, to w jakim terminie można oczekiwać praktycznego wdrożenia proce-
dur i ich zastosowania w szpitalach?

Z poważaniem 
Leszek Czarnobaj 
Roman Zaborowski

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.05.23

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez Panów Leszka Czarnobaja oraz Ro-

mana Zaborowskiego, Senatorów RP, złożonym podczas 31. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 18 kwietnia 2013 roku, przekazanym przy piśmie Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, 
Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 24 kwietnia 2013 roku, znak: 
BPS/043-31-1266/13, w sprawie planowanych działań dotyczących kardioonkologii, 
uprzejmie wyjaśniam.

Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi obecnie żadnych działań mających na celu 
wyodrębnienie jako samodzielnej dyscypliny klinicznej kardioonkologii. Jednocześnie 
informuję, iż podjęcie przedmiotowych działań nie było również postulowane ze strony 
środowiska eksperckiego. Natomiast stworzenie bądź wyodrębnienie grup świadczeń 
opieki zdrowotnej, które mogłyby być rozliczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
w zakresie kardioonkologii, wymaga uprzedniego wyodrębnienia komórki organiza-
cyjnej: kardioonkologia w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 
2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowe-
go sposobu ich nadawania (Dz. U. Nr 594) oraz warunków realizacji świadczeń opieki 
zdrowotnej w oddziale szpitalnym o ww. profilu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecze-
nia szpitalnego (Dz.U. Nr 140 poz. 1143, z późn. zm.).

Z uwagi na fakt, iż w obowiązującym systemie prawnym brak regulacji w przed-
miotowym zakresie uprzejmie informuję, iż płatnik świadczeń opieki zdrowotnej nie 
ma podstaw prawnych do wyodrębnienia grup świadczeń opieki zdrowotnej, które 
byłyby rozliczane w oddziale szpitalnym o profilu kardioonkologia.
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Niemniej jednak, obowiązujące regulacje prawne nie stwarzają ograniczeń, by or-
gany tworzące podmioty lecznicze mogły zarejestrować odrębnie komórki organizacyj-
ne: kardiologia i onkologia.

Jednocześnie odnosząc się do wskazanych w treści przedmiotowego oświadczenia 
ośrodków kardioonkologii uprzejmie wyjaśniam, iż zarówno w Europejskim Centrum 
Zdrowia w Otwocku, jak również w Instytucie Kardiologii w Warszawie – Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego organizuje kursy o charakterze udoskonala-
jącym. Organizowane w Klinice Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych 
ECZ w Otwocku kursy pn.: „Otwarte sesje kardio-onkologiczne” są przeznaczone dla 
kierowników specjalizacji w zakresie kardiologii i onkologii klinicznej oraz dla lekarzy 
specjalizujących się w kardiologii i onkologii klinicznej. Ich kierownikiem naukowym 
jest Pan Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki.

Natomiast Instytut Kardiologii w Warszawie prowadzi kursy CMKP pn.: „Onkolo-
gia Kliniczna” przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii. Niemniej 
jednak przedmiotowy kurs stanowi jedyny przejaw aktywności Instytutu w zakresie 
prowadzonych badań naukowych i prac badawczych w obszarze kardiologii onkolo-
gicznej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowni Panowie Premierzy!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o przyspieszenie działań 

podejmowanych w związku z przedłużeniem okresu funkcjonowania spe-
cjalnych stref ekonomicznych w Polsce.

W naszym kraju działają liczne specjalne strefy ekonomiczne, istnieje 
jednak problem dotyczący czasu podjęcia decyzji o przedłużeniu ich działa-
nia. Wydłużający się czas wydawania postanowień w tej sprawie sprawia, 
iż potencjalni inwestorzy wstrzymują decyzje o rozpoczęciu procesu inwesty-
cyjnego. W województwie lubuskim istnieje Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, która jest żywym przykładem na to, iż przedłużenie 
czasu oczekiwania na decyzję może zahamować rozwój tych stref.

Wspomniane strefy ekonomiczne znacznie przyczyniają się do rozwoju 
gospodarczego regionów pozastrefowych, zmniejszenia wskaźnika bezrobo-
cia czy rozwoju przedsiębiorczości. Dzięki działaniu stref wiele firm usługo-
wych ma zagwarantowany stabilny rozwój i spokojną przyszłość ekonomicz-
ną. Strefy stały się istotnym elementem polskiej gospodarki.

Przedłużenie okresu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych 
w Polsce przyczyni się do przyciągnięcia większej liczby inwestorów nie tyl-
ko z kraju, ale także spoza jego granic. W tym stanie rzeczy działania w opi-
sanym zakresie są konieczne i uzasadnione.

Robert Dowhan

Oddowiedd�  
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 10 maja 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia Senatora Roberta Dowhana otrzymanego przy piś- 

mie z dnia 30 kwietnia br., znak BPS/043-31-1270/13 uprzejmie informuję, że po-
dzielam pogląd o konieczności wydłużenia okresu funkcjonowania stref, ponieważ 
perspektywa ich działania do 2020 r., z racji fiskalnej formy pomocy, powoduje, że 
instrument ten wkrótce przestanie spełniać rolę zachęty inwestycyjnej.

W sytuacji ostrej konkurencji o inwestora wśród takich krajów jak Czechy czy 
Rumunia utrzymanie atrakcyjności naszej oferty inwestycyjnej przynajmniej na do-
tychczasowym poziomie jest sprawą kluczową.

W związku z tym na początku stycznia br. wystąpiłem do Rady Ministrów o wnie-
sienie do porządku obrad 14 projektów rozporządzeń wydłużających funkcjonowanie 
stref do końca 2026 r. Podczas posiedzenia Rady Ministrów ustalono, że ostateczna 
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decyzja w tej sprawie zapadnie po opracowaniu przez Ministra Gospodarki wspólnie 
z Ministrem Finansów kryteriów uzasadniających takie wydłużenie.

Przewidujemy, że zakończenie prac i przedłożenie Radzie Ministrów wypracowa-
nych propozycji nastąpi pod koniec czerwca br.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Ilona Antoniszyn-Klik

Oddowiedd�  
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 6 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Pana Roberta Dowhana na 

31. posiedzeniu Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r., przekazane przy piśmie z dnia 
24 kwietnia 2013 r., znak: BPS/043-31-1267-MF/13, w sprawie przyspieszenia dzia-
łań podejmowanych w związku z przedłużeniem okresu funkcjonowania specjalnych 
stref ekonomicznych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Ze zrozumieniem przyjmuję wszelkie inicjatywy, które w sposób wymierny mogą 
przyczynić się do rozwoju gospodarczego państwa, w tym zmniejszenia poziomu stopy 
bezrobocia oraz rozwoju przedsiębiorczości. W powyższym kontekście pragnę poin-
formować, że obecnie Minister Finansów we współpracy z Ministrem Gospodarki pro-
wadzą działania w celu dokonania niezbędnych zmian funkcjonowania specjalnych 
stref ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem: eliminowania nierównej kon-
kurencji pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w tych samych branżach w strefach 
co przedsiębiorcy funkcjonujący poza strefami, a także możliwości tworzenia nowych 
miejsc pracy na terenach o wysokim poziomie bezrobocia, a nie tam, gdzie poziom ten 
jest relatywnie niski. Zauważyć jednak należy, iż Minister Finansów na ten moment 
nie uwzględnia w toku prowadzonych prac zmiany ustawowo określonego już terminu 
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Dominik
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Oświadczenie senatora Stanisława Gogacza

skierowane do ministra Skarbu Państwa

Moje zapytanie dotyczy Karpackiej Spółki Gazownictwa z siedzibą 
w Tarnowie, obejmującej swoim działaniem cztery województwa Polski po-
łudniowo-wschodniej, w tym województwo lubelskie, która tworzy strukturę 
organizacyjną złożoną z siedmiu oddziałów zakładów gazowniczych.

W ostatnich dniach otrzymałem informację od pracowników Oddziału 
Zakładu Gazowniczego w Lublinie – rejonów dystrybucji, zorganizowanych 
w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, jakoby miały istnieć plany Zarzą-
du Grupy Kapitałowej PGNiG SA, które zostały ogłoszone 19 grudnia 2012 r. 
w dokumencie „Krótkoterminowa strategia budowania wartości Grupy Ka-
pitałowej PGNiG”. Zgodnie z tymi planami w krótkim czasie ma dojść do li-
kwidacji działających na terenie kraju sześciu spółek gazownictwa, w tym 
Karpackiej Spółki Gazownictwa, a w ich miejsce miałaby zostać powołana 
scentralizowana spółka dystrybucyjna z siedzibą w Warszawie.

Istnieją obawy wśród pracowników, że wprowadzenie w życie tegoż pro-
jektu spowoduje zagrożenie dla dalszego funkcjonowania zakładu gazow-
nictwa w Lublinie – rejonów dystrybucji, a co za tym idzie likwidację miejsc 
pracy w Lublinie.

W związku z brakiem decyzji dotyczącej przyszłości zakładu w Lublinie 
jest duże zaniepokojenie o dalszy los tej jednostki. Pracownicy nie chcieliby 
się znaleźć w sytuacji swoich kolegów i koleżanek z zakładu gazownictwa 
„Obrót”, którzy w ciągu niespełna miesiąca zostali postawieni przed faktem 
wprowadzenia drastycznych zmian, to znaczy musieli zdecydować się na 
zmianę miejsca pracy na miejsce oddalone nawet o 200 km od ich miejsca 
zamieszkania albo zgodzić się na program dobrowolnych odejść, co skutko-
wało zmniejszeniem załogi o 50%.

Proszę Pana Ministra o bardzo poważne potraktowanie tych obaw, 
z którymi zwracają się pracownicy. Proszę o niedokonywanie zmian struk-
turalnych kosztem pracowników, kosztem stanowisk pracy. Proszę o poin-
formowanie mnie, czy Minister jako większościowy udziałowiec PGNiG SA 
ma zamiar restrukturyzować tę jednostkę. Według mojej oceny likwidacja 
Oddziału Zakładu Gazowniczego – rejony dystrybucji w Lublinie byłaby złą 
decyzją.

Stanisław Gogacz
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Oddowiedd

Warszawa, 29.05.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z Oświadczeniem złożonym przez senatora Stanisława Gogacza na 

31. posiedzeniu Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r. skierowanym do Ministra Skarbu 
Państwa w sprawie Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 
informuję, co następuje.

Jednym z punktów porządku obrad ZWZ spółki PGNiG SA (PGNiG), które odbyło 
się w dniu 22 maja br., było wyrażenie zgody na objęcie udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym PGNiG SPV4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższonym 
w związku z połączeniem PGNiG SPV4 Sp. z o.o. z sześcioma spółkami dystrybucyjny-
mi, w tym z Karpacką Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

Rada Nadzorcza PGNiG, na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 roku, przyjęła 
„Krótkoterminową strategię budowania wartości GK PGNiG na lata 2012–2014”, któ-
rej kluczowym elementem jest „Inicjatywa dotycząca restrukturyzacji obszarów dzia-
łalności podstawowej GK PGNiG”.

Celem wdrożenia inicjatywy jest poprawa efektywności zarządzania Grupą Kapi-
tałową PGNiG, eliminacja dublowania się niektórych funkcji, procesów i zasobów, 
obniżenie kosztów realizacji funkcji podstawowych i wspierających.

Na decyzję o konsolidacji wpłynęły również przykłady z rynków polskich oraz eu-
ropejskich, które potwierdzają możliwość skutecznego przeprowadzenia integracji 
w sektorze dystrybucji oraz uzyskania w jej wyniku wymiernych korzyści. Konsoli-
dacja działalności dystrybucyjnej jest powszechnym trendem obserwowanym na pol-
skim rynku energii elektrycznej. Cztery największe polskie grupy elektroenergetyczne 
(PGE, TAURON, ENERGA i ENEA) dokonały już integracji w tym obszarze. Przykłady 
konsolidacji w ramach obszaru dystrybucji gazu na rynku europejskim można odna-
leźć w Wielkiej Brytanii, Francji jak również w Niemczech.

W przedstawionych opiniach Zarządu PGNiG, proces konsolidacji spółek dystry-
bucyjnych polega na połączeniu sześciu spółek gazownictwa w jeden podmiot i po-
wołanie nowej Spółki Dystrybucyjnej o uproszczonej strukturze: centrala w Warsza-
wie i sześć oddziałów regionalnych prowadzących techniczną działalność w terenie. 
W chwili obecnej nie ma planów dotyczących likwidacji jednostek znajdujących się 
w dotychczasowej strukturze, w tym oddziału w Lublinie, z wyłączeniem zakładów 
znajdujących się w miastach, gdzie swoje siedziby będą miały oddziały regionalne, 
którymi zostaną one połączone. Zostanie zachowana trzystopniowa struktura zarzą-
dzania, ale zakres kompetencji niektórych jednostek organizacyjnych może ulec zmia-
nie. Nowo powstała firma przejmie wszelkie prawa i obowiązki, w tym pracownicze, 
jakie posiadały wobec swoich załóg łączące się spółki, co od samego początku procesu 
jest komunikowane zarówno pracownikom jak i związkom zawodowym.

Ponadto Zarząd PGNiG podkreśla, że celem prowadzonego procesu konsolidacyj-
nego nie jest redukcja zatrudnienia. Zmniejszeniu ulegnie liczba członków zarządów 
oraz rad nadzorczych, mogą również nastąpić redukcje na poziomie kadry zarządzają-
cej. Jednak ogromna większość pracowników, którzy są niezbędni i odpowiedzialni za 
utrzymanie i rozwój sieci, zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji systemu 
dystrybucyjnego, procesy dystrybucyjne paliwa gazowego, niezależnie od formalnej 
struktury zorganizowania nowej spółki dystrybucyjnej może być spokojna o swoje 
miejsca pracy.

Na obecnym etapie trudno jest planować docelową ilość pracowników zatrudnio-
nych w całym obszarze dystrybucji, czy też w dotychczasowej Karpackiej Spółce Ga-
zownictwa i jej oddziałach, niemniej nie należy oczekiwać, aby w związku z tym pro-
cesem nastąpił jakiś zauważalny czy niepokojący wzrost bezrobocia w poszczególnych 
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regionach. PGNiG w ramach procesu konsolidacji nie planuje zwolnień grupowych. 
Ewentualna redukcja zatrudnienia będzie efektem wdrożenia wynegocjowanego ze 
stroną społeczną Programu Dobrowolnych Odejść.

Z informacji przekazanej przez Zarząd PGNiG wynika, że zmiany reorganizacyjne 
w Grupie Kapitałowej PGNiG oraz prowadzony w tym zakresie dialog społeczny od-
bywa się na właściwym poziomie z poszanowaniem stron, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym w szczególności z postanowieniami ustawy o związkach 
zawodowych oraz porozumieniami zawartymi ze stroną społeczną. Zarząd PGNiG oraz 
Zarząd SPV 4 (nowo powołanej spółki dystrybucyjnej) stawia sobie za cel prowadzenie 
konstruktywnego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a zwłaszcza re-
prezentantami pracowników przekształcanych jednostek.

Wyrażam przekonanie, iż przedstawione informacje dotyczące restrukturyzacji or-
ganizacyjnej w GK PGNiG umożliwią Panu senatorowi właściwą ocenę powodów, któ-
rymi kierował się Zarząd Spółki planując konsolidację spółek dystrybucyjnych.

Z poważaniem 
 
Włodzimierz Karpiński
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Oświadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Lista najpilniejszych inwestycji drogowych ministerstwa transportu, za-

warta w załączniku nr 5, wywołała wśród mieszkańców Warmii i Mazur 
mieszane reakcje. Z jednej strony cieszy zamiar wyremontowania pozosta-
łych odcinków drogi S7 oraz drogi S51 Olsztynek – Olsztyn, z drugiej strony 
niepokoi pominięcie fragmentu obwodnicy Olsztyna Tomaszkowo – Wójtowo. 
Ten odcinek obwodnicy jest tak ważny, ponieważ razem z drogą S51 tworzy 
łącznik między drogą S7 a drogą krajową nr 16.

Łącznik między „siódemką” a „szesnastką” składa się z dwóch odcin-
ków: drogi S51 oraz południowo-wschodniego fragmentu obwodnicy Ol-
sztyna. Propozycja budowy tylko jednej części tej drogi, odcinka Olsztynek – 
Olsztyn, jest wyraźnie sprzeczna z priorytetem przyjętym przez ministerstwo 
transportu, czyli z zasadą preferencji dla realizacji całych ciągów komuni-
kacyjnych i domykania sieci drogowej. Odcinek obwodnicy Tomaszkowo – 
Wójtowo oraz droga S51 połączą dwa europejskie korytarze transportowe: 
drogę S7 (północ – południe) oraz drogę nr 16 (wschód – zachód). Obie trasy 
są kluczowe dla transportu krajowego, a przede wszystkim europejskiego. 
Co więcej, budowa całego łącznika to inwestycja umożliwiająca wyprowa-
dzenie tranzytu tirów z ulic Olsztyna.

Trzeba też pamiętać o społecznych konsekwencjach prowadzonej polity-
ki. Już przesunięcie perspektywy wybudowania obwodnicy Olsztyna wywo-
łało zdecydowane protesty mieszkańców. Pominięcie fragmentu obwodnicy 
Tomaszkowo – Wójtowo w najpilniejszych planach ministerstwa to decyzja, 
którą można rozumieć jako lekceważenie mieszkańców Warmii i Mazur, 
zwłaszcza mieszkańców Olsztyna.

Szanowny Panie Ministrze, dopiero sieć utworzona z połączenia drogi 
nr 7 i nr 16 poprawi bezpieczeństwo podróżowania i transportowania towa-
rów w województwie. Realizacja tylko części łącznika niewiele zmieni. Od-
cinek obwodnicy Tomaszkowo – Wójtowo decyduje o funkcjonalności całego 
projektu. Proszę rozważyć przedstawione argumenty i włączyć budowę całe-
go łącznika na listę najpilniejszych inwestycji drogowych ujętych w załącz-
niku nr 5. Proszę również o przedstawienie planów resortu co do pozostałych 
części obwodnicy stolicy województwa warmińsko-mazurskiego.

Z poważaniem 
Ryszard Górecki

Oddowiedd�

Warszawa, 10 maja 2013 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego prze-

kazane przy piśmie nr BPS/043-31-1269/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
obwodnicy miasta Olsztyna na odcinku Tomaszkowo – Wójtowo, przekazuję poniższe 
informacje.
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Uprzejmie informuję, iż aktualnie w resorcie transportu trwają prace nad usta-
leniem listy projektów drogowych, jakie będą planowane do realizacji w kolejnej pe-
spektywie finansowej UE 2014–2020. Dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej priorytetami są przede wszystkim autostrady oraz drogi eks-
presowe – ma na celu uzyskanie jak najlepszego efektu sieciowego. W związku z po-
wyższym zakłada się, że w przyszłej perspektywie finansowej plany inwestycyjne obej-
mą dokończenie modernizacji głównych ciągów infrastruktury drogowej.

Rezultatem tych prac było stworzenie projektu załącznika nr 5 do obowiązującego 
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 uwzględniającego zadania dro-
gowe, których stan przygotowania umożliwia ogłoszenie przetargu w roku bieżącym 
– a co za tym idzie rozpoczęcie budowy już w 2014 r. Mając powyższe na uwadze odci-
nek drogi, o którym mowa w oświadczeniu, stanowiący fragment obwodnicy Olsztyna 
w ciągu drogi krajowej nr 16, ze względów formalnych nie mógł zostać uwzględniony.

Reasumując należy podkreślić, iż resort transportu przygotowuje się do realizacji 
inwestycji, których rozpoczęcie uzależnione będzie od poziomu dofinansowania UE. 
Jednocześnie, zgodnie z aktualnym stanowiskiem MTBiGM, priorytetami są zadania, 
które stanowią strategiczne ciągi brakujących autostrad i dróg ekspresowych, w tym 
również, istotnych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Iwana 
oraz senator Heleny Hatki

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku z otrzymanym pismem Prezydium Lubuskiego Sejmiku Go-

spodarczego wnosimy oświadczenie senatorskie o przyspieszenie działań 
dotyczących wydłużenia okresu funkcjonowania specjalnych stref ekono-
micznych w Polsce.

Specjalne strefy ekonomiczne w sposób zasadniczy przyczyniają się do 
rozwoju przedsiębiorczości i zmniejszenia bezrobocia, ponieważ dzięki dzia-
łalności stref powstają kolejne fabryki, a co za tym idzie, kolejne miejsca 
pracy, oraz rośnie wielkość inwestycji. Stąd też wiele firm dzięki funkcjono-
waniu specjalnych stref ekonomicznych ma zagwarantowany stabilny eko-
nomiczny rozwój.

Miasta, w których piętnaście lat temu powstały te strefy, rozwijają się 
dzisiaj dynamicznie pod względem społeczno-gospodarczym. Biorąc pod 
uwagę tylko przykład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej z województwa lubuskiego, można dostrzec, że pracę znalazło tam kilka 
tysięcy osób, a możliwość atrakcyjnego inwestowania przyciąga przedsię-
biorców również z zagranicy. Specjalne strefy ekonomiczne stały się atrak-
cyjne na rynku międzynarodowym.

Idea wydłużenia okresu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicz-
nych powinna być skutecznie i szybko wprowadzona, tak aby potencjalni 
inwestorzy mogli bezproblemowo inwestować, a co za tym idzie, ożywić 
dalszy rozwój specjalnych stref ekonomicznych, które zapewniają ludziom 
byt społeczno-gospodarczy, niezwykle istotny w obecnej globalnej sytuacji 
gospodarczej. Dziś, w sytuacji, gdy brakuje widocznych działań podejmowa-
nych w związku z przedłużeniem okresu funkcjonowania specjalnych stref 
ekonomicznych, potencjalni inwestorzy również ociągają się z decyzjami 
o inwestowaniu, a to nie sprzyja stabilizacji i sukcesywnemu rozwojowi.

W związku z powyższym zwracamy się Szanownego Pana Premiera 
o przyspieszenie wszelkich działań związanych z wydłużeniem okresu funk-
cjonowania specjalnych stref ekonomicznych.

Z poważaniem 
Stanisław Iwan 
Helena Hatka

Oddowiedd�

Warszawa, 10 maja 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia Senator Heleny Hatki i Senatora Stanisława Iwana 

otrzymanego przy piśmie z dnia 30 kwietnia br., znak BPS/043-31-1270/13 uprzej-
mie informuję, że podzielam pogląd o konieczności wydłużenia okresu funkcjonowania 
stref, ponieważ perspektywa ich działania do 2020 r., z racji fiskalnej formy pomocy, 
powoduje, że instrument ten wkrótce przestanie spełniać rolę zachęty inwestycyjnej.
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W sytuacji ostrej konkurencji o inwestora wśród takich krajów jak Czechy czy 
Rumunia utrzymanie atrakcyjności naszej oferty inwestycyjnej przynajmniej na do-
tychczasowym poziomie jest sprawą kluczową.

W związku z tym na początku stycznia br. wystąpiłem do Rady Ministrów o wnie-
sienie do porządku obrad 14 projektów rozporządzeń wydłużających funkcjonowanie 
stref do końca 2026 r. Podczas posiedzenia Rady Ministrów ustalono, że ostateczna 
decyzja w tej sprawie zapadnie po opracowaniu przez Ministra Gospodarki wspólnie 
z Ministrem Finansów kryteriów uzasadniających takie wydłużenie.

Przewidujemy, że zakończenie prac i przedłożenie Radzie Ministrów wypracowa-
nych propozycji nastąpi pod koniec czerwca br.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Ilona Antoniszyn-Klik
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele środowiska 
nauczycielskiego. Powodem wystąpienia jest nierówność stosowania prawa 
w stosunku do niektórych przedstawicieli tej grupy zawodowej. Sprawa do-
tyczy odpracowywania tak zwanych godzin karcianych. Liczba wspomnia-
nych godzin do odpracowania jest obliczana na podstawie etatu nauczyciela 
wynoszącego 18 h i wynosi 36 h semestralnie. Nauczyciel, który jest zatrud-
niony w kilku miejscach na niepełnym etacie, na przykład w jednej szkole 
w wymiarze 13/18, a w drugiej – 8/18, ma do odpracowania odpowiednio 
13x2=26 h i 8x2=16 h, czyli 42 h wspomnianych godzin karcianych na se-
mestr.

Takie naliczanie godzin karcianych w oczywisty sposób dyskryminuje 
nauczycieli niepełnoetatowych, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o in-
formację o tym, jakie środki zamierza przedsięwziąć Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, aby zniwelować zróżnicowanie limitu godzin karcianych do od-
pracowania przez poszczególnych nauczycieli.

Jan Maria Jackowski

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.05.06

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

24 kwietnia 2013 r. nr BPS/043-31-1271/13, uprzejmie przekazuję następujące wy-
jaśnienia.

W myśl art. 42 ust. 1–2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), czas pracy nauczyciela zatrudnionego 
w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego 
czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym 
w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, 
z tym że w ramach tych zajęć
a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obo-

wiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin 
przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora 
szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany pro-
wadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach na-
uczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych 
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na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymia-
rze 1 godziny w tygodniu;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 
i doskonaleniem zawodowym.

Wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ww. ustawy uzależ-
niony jest od wymiaru zatrudnienia nauczyciela. Na podstawie art. 42 ust. 3b ustawy 
– Karta Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze, wymiar 
zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, w półrocznym okresie rozlicze-
niowym, obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć.

W przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, na podstawie róż-
nych umów o pracę, nauczyciel taki ma odrębne zobowiązania wobec każdego z pra-
codawców.

Ponadto odnosząc się do rozliczania ww. zajęć, uprzejmie informuję, że powinny 
być one rozliczane z wyłączeniem: ferii zimowych, ferii letnich, dni wolnych od pra-
cy oraz przerw w nauce określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 
Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

Na podstawie art. 42 ust. 3c ww. ustawy w sytuacji nieobecności nauczyciela wy-
nikającej z niezdolności do pracy, wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 
lit. a lub b Karty Nauczyciela, ulegnie obniżeniu odpowiednio o 2 lub 1 – za każdy 
tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.

W przypadkach innych niż niezdolność do pracy, usprawiedliwionych nieobecno-
ści nauczyciela, rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b 
ww. ustawy, zgodnie z art. 91c ust. 1 powinno być oparte o przepisy ogólne.

Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 91c ust. 2 ustawy – Karta Na-
uczyciela wszelkie sprawy związane ze stosunkiem pracy rozpatrywane są przez sądy 
pracy. Zgodnie z art. 184 §1 Kodeksu pracy, nadzór i kontrolę przestrzegania prawa 
pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa 
Inspekcja Pracy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Jak wynika z wypowiedzi głównego inwestora, czyli PKP, założeniem 
modernizacji magistrali kolejowej E65 Warszawa – Gdynia jest skrócenie 
czasu przejazdu na tej trasie. Inwestor postawił też na zmniejszenie uciąż-
liwości hałasu przejeżdżających pociągów, budując ekrany akustyczne 
wzdłuż trasy kolejowej. Niestety budowa ekranów w miejscowościach, przez 
które przebiega magistrala kolejowa, napotyka protesty mieszkańców. Taka 
sytuacja ma miejsce w Ciechanowie.

Przedstawiciele mieszkańców ulicy Przytorowej zwrócili się do mojego biu-
ra senatorskiego z informacją o postawieniu ekranów akustycznych zbudowa-
nych w całości z płyt betonowych mających wysokość 3,5 m. Odbyłem wizję 
lokalną i informacje mieszkańców się potwierdziły: na przeważającym odcin-
ku ulicy Przytorowej konstrukcja ekranu akustycznego jest wykonana z sza-
rych płyt betonowych i przypomina mur oddzielający osiedle od reszty miasta, 
co stwarza bardzo przygnębiające wrażenie. Z wypowiedzi mieszkańców wy-
nika, że nikt nie konsultował z nimi wyglądu budowanych ekranów. Miesz-
kańcy nie są przeciwni ekranom akustycznym, lecz postulują, by na odcinku 
przebiegającym wzdłuż wspomnianej ulicy ekrany te były w jak największym 
stopniu przeszklone, dając wizualny komfort kontaktu z resztą miasta.

Równie poważnym problemem sygnalizowanym przez mieszkańców osie-
dla położonego przy trasie kolejowej Warszawa – Gdynia jest zamknięcie prze-
jazdu kolejowego przy ulicy Fabrycznej w Ciechanowie. Jak podkreślają moi 
rozmówcy ze stowarzyszenia „Przytorowa” w Ciechanowie, w sprawie za-
mknięcia tego przejazdu nie przeprowadzono konsultacji z najbardziej zainte-
resowanymi, czyli mieszkańcami sporej części osiedla położonego wzdłuż trasy 
kolejowej. Przedstawiciele mieszkańców argumentują, że zamknięcie przejaz-
du kolejowego przy ulicy Fabrycznej zasadniczo utrudni komunikację dużego 
osiedla z pozostałą częścią miasta. W ocenie mieszkańców wyeliminowanie 
z użytkowania wspomnianego przejazdu obniża poziom bezpieczeństwa ludzi 
w sytuacji, gdy zajdzie konieczność szybkiego dotarcia służb ratunkowych.

W związku z podniesioną sprawą zwracam się z uprzejmą prośbą o in-
formację, czy konstrukcja ekranów akustycznych przy ulicy Przytorowej 
w Ciechanowie została skonsultowana z mieszkańcami i czy przeprowa-
dzono konsultacje na temat zamknięcia przejazdu kolejowego przy ulicy Fa-
brycznej w Ciechanowie.

Jan Maria Jackowski

Oddowiedd�

Warszawa, 26 maja 2013 r.

Sz. P. 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora, Pana Jana Marię Jackow-

skiego w sprawie budowy ekranów akustycznych oraz zamknięcia przejazdu 
kolejowego przy ul. Fabrycznej w Ciechanowie, związanych z modernizacją 
linii kolejowej E65 (pismo nr BPS/043-31-1272/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.), 
poniżej przedstawiam następujące stanowisko w przedmiotowej kwestii.
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Z uzyskanych od PKP PLK SA informacji wynika, że budowa ekranów akustycz-
nych na stacji Ciechanów od km 96,584 do km 97,284 jest realizowana zgodnie z za-
twierdzonym projektem budowlanym i udzielonym pozwoleniem na budowę na pod-
stawie:

∙ Decyzji nr 307/08 (WI.IIAB1.7120-K/468/08) z dn. 29.09.2008 r.,
∙ Decyzji nr WŚR-I-AZ/6613/1/76/06 z dn. 17.01.2007 r. pn. „O środowisko-

wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” wydanej przez Wo-
jewodę Mazowieckiego.

Zgodnie z przepisami prawa linia kolejowa E65 Warszawa – Gdynia należy do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i jej modernizacja wy-
maga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W rezultacie przepro-
wadzonego postępowania środowiskowego, w czasie którego dokonano m.in. oceny 
przewidywanego zagrożenia hałasem, na podstawie której oszacowano rejony tych 
zagrożeń oraz zakres niezbędnej ochrony przeciwdźwiękowej, wydana została przez 
Wojewodę Mazowieckiego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie 
art. 46 ust. 1 pkt 1, 46a ust. 1 i ust. 7 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Decyzja dotycząca obszaru LCS Cie-
chanów stanowi, że w projekcie budowlanym należy uwzględnić zabezpieczenia aku-
styczne w otoczeniu linii kolejowej (w obrębie zabudowy mieszkaniowej i innych te-
renów chronionych), tak aby zapewnić wymagany obowiązującymi przepisami prawa 
poziom hałasu. Wskazano w niej, iż w tym celu należy zastosować ekrany akustyczne 
oraz inne środki ochrony przeciwdźwiękowej tj. zwiększenie izolacyjności przegród 
zewnętrznych (okien), zastosowanie mat antywibracyjnych, jak również w przypadku 
braku technicznej i ekonomicznej możliwości pełnej ochrony przed hałasem obiektu 
– wykup. Ponadto, na etapie eksploatacji przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia 
analizy porealizacyjnej, która winna być wykonana w szczególności w zakresie ochro-
ny akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem i powinna obejmować 
pomiary kontrolne w zakresie poziomu hałasu.

Zgodnie z zaleceniami ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydany-
mi przez Wojewodę Mazowieckiego, po przeprowadzonych pomiarach hałasu, należy 
wybudować ekrany akustyczne w ramach realizowanego projektu modernizacji linii 
kolejowej E65, odcinek Warszawa–Gdynia, obszar LCS Ciechanów w następujących 
lokalizacjach:

∙ od km 79,885 do km 80,400 – lewa strona linii kolejowej,
∙ od km 96,584 do km 96,922 – lewa strona linii kolejowej,
∙ od km 96,928 do km 97,284 – lewa strona linii kolejowej.
Prowadzona przez właściwy organ procedura oceny oddziaływania na środowisko 

zapewniała również udział społeczeństwa. Na tym etapie przeprowadzane były przez 
PKP PLK SA konsultacje społeczne z mieszkańcami. Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo 
ochrony środowiska zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu 
podając do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w „Publicznie dostęp-
nym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie” danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz możliwości składania uwag i wniosków. Stosownie do wymogów art. 32 ww. re-
gulacji zapewniono zainteresowanym możliwość zapoznania się z treścią wniosku, 
raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz składania uwag i wnio-
sków w terminie 21 dni, tj. od 13.10.2006 r. do 03.11.2006 r. W terminie tym nie 
złożono żadnych wniosków ani uwag.

Ponadto, w związku z protestami mieszkańców, podczas spotkania w dniu 23 li-
stopada 2011 r. PKP PLK SA zaproponowała Stowarzyszeniu „Przytorowa” możliwość 
dokonania zmiany 10% powierzchni ekranów z płyt prefabrykowanych strunobeto-
nowych na elementy przezroczyste z Plexiglasu, co wstępnie zostało zaakceptowane 
przez przedstawicieli organizacji. Zgodnie z opinią projektanta Biura Projektów Kole-
jowych w Gdańsku Sp. z o.o., Pana Krzysztofa Stępińskiego, z dnia 9 stycznia 2012 r. 
wybudowanie ekranów akustycznych ze szkła akrylowego w większej ilości niż 12% 
zmniejszyłoby ich właściwości izolacyjne. Opracowany przez Projektanta i przedsta-
wiony Przewodniczącemu Zarządu Osiedla „Przemysłowa” do uzgodnienia nowy pro-
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jekt w formie planu sytuacyjnego „Projekt ekranu akustycznego od km 96,584 do km 
97,284”, który uwzględniał zmianę na 12% powierzchni ekranów, nie uzyskał aproba-
ty Stowarzyszenia. Dodatkowo, przedstawiona dokumentacja została w sposób jasny 
i rzetelny omówiona przez projektanta na spotkaniu w dniu 5 grudnia 2011 r.

Projekt modernizacji linii kolejowej E 65 jest realizowany zgodnie ze wszystkimi 
wydanymi w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych decyzjami, posta-
nowieniami czy pozwoleniami, a więc zgodnie z literą prawa.

Jednocześnie PKP PLK SA zobowiązała się do zakończenia prac związanych z bu-
dową ekranów i zamianą płyt z elementów prefabrykowanych strunobetonowych na 
elementy przezroczyste z Plexiglasu (zgodnie z przedstawionymi na spotkaniu w dniu 
5 grudnia 2012 r. rysunkami zamiennymi) po przekazaniu do użytkowania wybudo-
wanego ciągu pieszo-rowerowego w km 96,867 oraz likwidacji przejazdu kolejowego 
przy ul. Fabrycznej w km 96,667. W tym czasie Wykonawca dokona również nasa-
dzenia roślin pnących (winobluszczu) na zewnętrznej powierzchni pozostałych płyt 
betonowych od strony zabudowań.

Jak wspomniano powyżej, przejazd kolejowy przy ul. Fabrycznej w km 96,667 zo-
stanie zlikwidowany po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie ciągu pieszo-jezdnego 
w km 96,867. Obawy dotyczące oddzielenia dzielnicy Stowarzyszenia od reszty miasta 
są zdaniem PKP PLK SA nieuzasadnione, gdyż po zlikwidowaniu ww. przejazdu ko-
lejowego dojazd do osiedla będzie możliwy zarówno od ul. Spółdzielczej jak i ul. Mle-
czarskiej oraz bezpośrednio z Drogi Krajowej nr 60. W kwestii likwidacji ww. prze-
jazdu dokumentacja projektowa na etapie przetargu była dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych osób w siedzibie Spółki PKP PLK SA oraz umieszczona na stronie 
internetowej www.plk-sa.pl zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Nikt nie 
zgłosił sprzeciwu do zapisów w przedmiotowej dokumentacji, w której ujęta była lik-
widacja przejazdu. Ponadto o konieczności likwidacji przejazdu były poinformowane 
także władze miasta Ciechanów. Na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę cała 
dokumentacja była udostępniona władzom samorządowym w celu jej zaopiniowania. 
Do projektu nie zgłoszono uwag.

Mając na uwadze powyżej przedstawione wyjaśnienia proszę o przyjęcie niniejsze-
go stanowiska w rzeczonej kwestii.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Andrzej Massel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Kazimierza Jaworskiego, Waldemara Kraski, 

Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa 

oraz Henryka Górskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Projekt prawa energetycznego, nad którym pracuje rząd, zakłada, że 
tzw. inteligentne liczniki prądu zostaną zainstalowane do 2020 r. w każdym 
gospodarstwie domowym. Koszt instalacji liczników mają ponieść dystrybu-
torzy energii elektrycznej.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje, w jaki 
sposób będą chronione interesy odbiorców energii i czy Urząd Regulacji Ener-
getyki rozważa podwyższenie taryfy zapewniającej zwrot kosztów instalacji 
nowych liczników, jakie poniosą firmy energetyczne.

Jan Maria Jackowski 
Kazimierz Jaworski 
Waldemar Kraska 
Krzysztof Słoń 
Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Henryk Górski

Oddowiedd�

Warszawa, 16 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Panów senatorów Jana Marii Jackowskiego, Kazi-

mierza Jaworskiego, Waldemara Kraski, Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Bogdana 
Pęka, Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Henryka Górskiego, przesłane 
przy piśmie z dnia 24 kwietnia 2013 r., znak: BPS-043-31-1273/13, w sprawie inteli-
gentnych liczników energii elektrycznej, pragnę przekazać następujące stanowisko.

Odpowiadając na pierwsze z postawionych w przedmiotowym oświadczeniu py-
tań, a dotyczące sposobu ochrony interesów odbiorców energii elektrycznej, pragnę 
uprzejmie poinformować, że rządowy projekt ustawy Prawo energetyczne zakłada 
oprócz konieczności instalowania inteligentnych liczników energii elektrycznej także 
budowę systemu przetwarzania danych pomiarowych pochodzących z tych liczników, 
którego najistotniejszym elementem będzie utworzenie centralnego zbioru informacji 
pomiarowej, prowadzonego przez specjalnie powołany do tego podmiot, jakim będzie 
Operator Informacji Pomiarowej (OIP).

Na początek jednak chciałbym podkreślić, iż wprowadzenie w Polsce systemu in-
teligentnego opomiarowania będzie wiązało się z instalowaniem u odbiorców energii 
elektrycznej inteligentnych liczników, które dadzą większe możliwości m.in. w zakre-
sie przekazywania informacji o bieżącym zużyciu energii, dokonywania zdalnego od-
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czytu, a także opracowywania w oparciu o profile energetyczne nowych taryf i usług 
skierowanych do odbiorców. Wobec faktu, iż obowiązek instalowania liczników inte-
ligentnych wynikać będzie z przepisów ustawy Prawo Energetyczne, należy pamiętać, 
że prawo do instalowania tych liczników nie jest równoważne z prawem do pozyskiwa-
nia i przetwarzania wszystkich możliwych do pozyskania informacji.

Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, że dane pomiarowe, nawet bez wyraź-
nego powiązania z danymi osobowymi odbiorcy, mają charakter danych wrażliwych 
i z tego względu wymagają szczególnej ochrony. Bezpieczeństwo danych, które wiąże 
się z technicznym bezpieczeństwem sieci komunikacyjnej jest elementem koniecz-
nym, ale niewystarczającym dla zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych 
pomiarowych. Samo naruszenie zasad bezpieczeństwa nie zawsze skutkować będzie 
naruszeniem zasady prywatności lub przepisów o ochronie danych osobowych.

Należy również podkreślić, iż zakłada się, że jeżeli podmiot dysponujący danymi 
pomiarowymi będzie w stanie powiązać je poprzez identyfikator licznika, numer Punk-
tu Pomiaru Energii (PPE) lub Internet Protocol Adress (IP) z konkretną osobą fizyczną 
np. w systemie bilingowym, dane pomiarowe będą danymi osobowymi podlegającymi 
ochronie.

Zatem ważne jest wyraźne określenie w prawie energetycznym lub aktach wyko-
nawczych, wydanych na jego podstawie, zadań realizowanych przez OIP oraz zakresu 
wykorzystywania informacji pomiarowych.

Mając na uwadze powyższe, kwestią priorytetową jest ochrona danych osobowych 
oraz danych pomiarowych. W związku z tym wszelkie powstające dokumenty i akty 
prawne w zakresie postępowania z danymi pomiarowymi powinny zapewniać najwyż-
szy standard ich ochrony oraz umożliwiać ich bezpieczną wymianę.

Warto tutaj również wskazać, że na konieczność ochrony danych pomiarowych 
szczególną uwagę zwraca również Komisja Europejska, która w opinii z dnia 4 kwiet-
nia 2011 r. zarekomendowała, że budowa sieci inteligentnej, w tym instalowanie in-
teligentnych liczników powinno nastąpić zgodnie z koncepcją prywatności z założenia 
(ang. Privacy by design), która składa się z siedmiu podstawowych zasad:

– podejście proaktywne, nie zaś reaktywne – projekt ma stanowić prewencję zda-
rzeń mogących naruszyć prywatność, a nie być remedium na skutki narusze-
nia,

– prywatność ma być stanem domyślnym, którego poszanowanie jest gwaranto-
wane konsumentom (użytkownikom),

– prywatność ma być zintegrowana z podstawową usługą już na poziomie projek-
towania,

– pełna funkcjonalność ma być zapewniona poprzez dążenie do uwzględnienia 
wszystkich prawnie uzasadnionych interesów i celów, w sposób zapewniający 
korzyści po obydwu stronach,

– projektowanie zapewniające prywatność ma uwzględniać całą drogę komunika-
cji i wszystkich biorących w niej udział danych (End-to-End Security),

– konstrukcja i zasady systemu muszą być transparentne,
– dobro konsumenta (użytkownika) jest w centrum zainteresowania projektantów 

usług.
Podsumowując powyższe, szczególnie istotnymi aspektami związanymi z groma-

dzeniem i przetwarzaniem danych pomiarowych w projektowanym prawie są: często-
tliwość ich zbierania i udostępniania, zakres, przechowywanie oraz zasady na jakich 
mają być udostępniane. Zatem dane pomiarowe dotyczące odbiorcy końcowego będą 
rejestrowane przez licznik inteligentny z częstotliwością nie większą niż 15 minut – 
chyba że odbiorca ten wyrazi zgodę na większą częstotliwość dokonywania pomiarów 
w drodze dobrowolnie zawartej umowy. Następnie dane te będą przesyłane raz na dobę 
do aplikacji centralnej prowadzonej przez OIP. Ponadto zbieranie lub przetwarzanie da-
nych pomiarowych będzie prowadzone wyłącznie na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązujących, w zakresie niezbędnym do realizacji celu wskazanego w tych przepi-
sach lub w umowie z odbiorcą energii elektrycznej. Operator informacji pomiarowych 
będzie przetwarzał i przechowywał wszystkie informacje pomiarowe oraz informacje 
o danym punkcie pomiarowym tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
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– rozliczania za energię elektryczną, w tym za sprzedaż energii elektrycznej lub 
świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych,

– rozliczania za udostępniane informacje pomiarowe i reklamacje związane z udo-
stępnieniem tych informacji oraz do celów windykacyjnych i podatkowych,

– agregacji danych pomiarowych.
Jednostkowe informacje pomiarowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy 

niż wymagany przepisami powszechnie obowiązującymi, a po upływie tego okresu 
będą usuwane lub agregowane. Dane osobowe będą przechowywane w oddzielnym 
zbiorze od informacji dotyczących danego Punktu Pomiaru Energii i danych uzyski-
wanych z licznika zainstalowanego w danym PPE, w sposób uniemożliwiający bezpo-
średnie uzyskanie w tym samym momencie łącznego dostępu do danych osobowych 
oraz danych uzyskiwanych z danego PPE i dotyczących danego PPE.

W przypadku gdy przepisy ustawy Prawo energetyczne będą wymagać upoważnie-
nia lub wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowego w sprawie sposobu lub zakresu 
wykorzystania dotyczących go danych pomiarowych, upoważnienie lub zgoda ta:

– nie będzie domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,
– będzie mogła być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia 

i potwierdzenia przez odbiorcę końcowego,
– będzie mogła być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.
Ponadto zakazane będzie zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przeka-

zywanie lub inne wykorzystywanie informacji pomiarowych przez podmioty inne niż 
wskazane w ustawie lub w sposób inny niż określony przepisami powszechnie obo-
wiązującymi, chyba że będzie to następowało:

– za zgodą odbiorcy końcowego, którego dane te dotyczą,
– na podstawie postanowienia sądu lub postanowienia prokuratora, zgodnie z od-

rębnymi przepisami.
Odpowiadając natomiast na pytanie czy Urząd Regulacji Energetyki rozważa pod-

wyższenie taryfy zapewniającej zwrot kosztów instalowania inteligentnych liczników, 
pragnę przede wszystkim zaznaczyć, że wdrażanie systemów inteligentnego opomia-
rowania umożliwi podejmowanie działań proefektywnościowych i stanowi element 
budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Efektywne zarządzanie energią 
elektryczną – zarówno po stronie podaży, jak i popytu, jest fundamentalne dla ogra-
niczenia emisji CO2, oszczędności pierwotnych nośników energii oraz rozwoju odna-
wialnych źródeł energii elektrycznej u prosumentów. Sprawnie działająca sieć inte-
ligentna może w przyszłości skutecznie integrować rozproszone wytwarzanie ener-
gii elektrycznej w mikroźródłach, rozwój samochodów elektrycznych i inteligentnie 
zarządzanych sieci domowych. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną ze 
strony odbiorców, przy malejących zdolnościach wytwarzania energii, wskazuje na 
konieczność wdrożenia programów zarządzania popytem, jako jednego ze sposobów 
na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Pozytywnym skutkiem 
projektowanych rozwiązań będzie racjonalizacja zużycia energii w gospodarstwach 
domowych oraz zmniejszenie energochłonności gospodarki. Dzięki lepszemu dostępo-
wi do informacji o zużyciu energii elektrycznej w czasie rzeczywistym możliwym stanie 
się zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego poprzez po-
prawę w zakresie dostosowania popytu i podaży na energię, co przyczyni się również 
do wzrostu elastyczności i konkurencyjności rynku energii.

Najważniejsze korzyści przewidywane do uzyskania w perspektywie lat 2013–2026 
z inteligentnego opomiarowania to:

– poprawa standardów obsługi klienta,
– wzrost świadomości konsumentów,
– pozytywny wpływ na stabilizację cen energii poprzez wykorzystanie pełniejszej 

informacji rynkowej,
– poprawa elastyczności popytu na energię poprzez wzrost umiejętności dosto-

sowania konsumentów do zmieniających się cen energii w cyklach dobowych 
i tygodniowych,

– wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez uelastycznienie rynku energii,
– oszczędności w zużyciu energii,
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– zmniejszenie nielegalnego poboru i ograniczenie strat sieciowych,
– zmniejszenie amplitudy wahań dobowych cen energii,
– ułatwienie zarządzania pracą Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez 

PSE SA jako Operatora Systemu Przesyłowego z tytułu posiadania przez niego 
dokładniejszej informacji o bieżącym zużyciu energii elektrycznej,

– poprawa bezpieczeństwa, niezawodności dostaw energii.
Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania będzie ponadto opłacalne pod 

względem ekonomicznym. Korzyści będą rosły w miarę funkcjonowania systemu in-
teligentnego opomiarowania. Koszty zostaną poniesione głównie w latach 2014–2020. 
Po roku 2020 korzyści będą znacznie przewyższać poniesione nakłady.

W okresie budowy inteligentnego opomiarowania, czyli do 2020 r., prognozowane 
korzyści tylko nieznacznie przekraczają oczekiwane koszty. W związku z tym, koszty 
z tytułu wdrożenia inteligentnego opomiarowania będą miały znikomy wpływ na zmia-
ny cen energii elektrycznej, co w konsekwencji nie powinno mieć również znaczącego 
wpływu na wzrost taryf za tę energię. Niemniej jednak ewentualny wzrost tych taryf 
powinien zostać zniwelowany przez oszczędności, jakie wystąpią dzięki wdrożeniu in-
teligentnych liczników energii elektrycznej.

Wyrażam przekonanie, że powyższe wyjaśnienia zostaną przyjęte jako wyczerpują-
ca odpowiedź na zagadnienia podniesione w oświadczeniu Panów Senatorów.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Tomasz Tomczykiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Kazimierza Jaworskiego, Waldemara Kraski, 

Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, 
Roberta Mamątowa oraz Henryka Górskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Do biura senatorskiego zwrócili się dyrektorzy kolegiów nauczycielskich 
i nauczycielskich kolegiów językowych zaniepokojeni wprowadzonymi zmia-
nami przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Z informacji przekazanych przez dyrektorów wspomnianych pla-
cówek wynika, że zapisy ustawy w art. 261b – „porozumienie zawarte przez 
organy prowadzące kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków 
obcych albo kolegia pracowników służb społecznych z uczelniami w zakre-
sie, w jakim umożliwią one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomo-
wego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie 
dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, tracą moc z dniem 30 września 
2015 r.” – decyzją administracyjną wygaszą istnienie placówek.

Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych w swo-
jej dwudziestoletniej historii były i są przykładem znakomitej praktyki na-
uczycielskiej realizowanej w ścisłym powiązaniu ze środowiskiem lokalnym. 
Narastający niż demograficzny dotyka różnych dziedzin życia, jego konse-
kwencje nie ominęły też zakładów kształcenia nauczycieli. Niektóre z nich 
z powodu braku kandydatów zostały zamknięte, jednak znaczna większość 
dobrze sobie radzi na rynku edukacyjnym.

W chwili wejścia w życie nowych zapisów ustawy – Prawo o szkolnic-
twie wyższym zakłady kształcenia nauczycieli, nie mając możliwości za-
oferowania swoim absolwentom przystąpienia do egzaminu licencjackiego, 
zostały usytuowane na gorszej pozycji w stosunku do uprzywilejowanych, 
jeżeli chodzi o sytuację prawną, uczelni wyższych.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy 
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa wprowadzenie takiej formuły 
kształcenia w kolegiach, która pozwoli na uzyskanie tytułów licencjackich 
przez absolwentów kolegiów po 30 września 2015 r.

Jan Maria Jackowski 
Kazimierz Jaworski 
Waldemar Kraska 
Krzysztof Słoń 
Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk 
Robert Mamątow 
Henryk Górski

Oddowiedd

Warszawa, 13 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie (znak: BPS-043-31-1274/13) złożone przez Sena-

torów Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jana Marię Jackowskiego, Pana Kazimierza Ja-
worskiego, Pana Waldemara Kraskę, Pana Krzysztofa Słonia, Pana Andrzeja Pająka, 
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Pana Bogdana Pęka, Pana Roberta Mamątowa i Pana Henryka Górskiego w sprawie 
zmiany przepisów wprowadzonych art. 261b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 202, poz. 1553), uprzejmie wy-
jaśniam, co następuje.

Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych funkcjonują w sys-
temie oświaty na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 674, z późn. zm.). Zasady ich działania określa-
ją przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. 
w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.). Wa-
runkiem koniecznym do utworzenia, a następnie działania kolegium jest zapewnie-
nie opieki naukowo-dydaktycznej szkoły wyższej, która prowadzi studia magisterskie 
kształcące nauczycieli na kierunkach lub specjalnościach odpowiadających specjal-
nościom prowadzonym w kolegium. Opiekę tę zapewnia zawierane pomiędzy organem 
prowadzącym kolegium a uczelnią porozumienie, którego zakres wynika z przepisów 
rozporządzenia w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

Obecnie funkcjonuje 90 zakładów kształcenia nauczycieli, w tym: 18 kolegiów na-
uczycielskich (15 publicznych i 3 niepubliczne) oraz 72 nauczycielskie kolegia języków 
obcych (40 publicznych i 32 niepubliczne). Dodać należy, że z 32 niepublicznych na-
uczycielskich kolegiów języków obcych 6 kolegiów nie prowadzi kształcenia, a spośród 
3 niepublicznych kolegiów nauczycielskich nie prowadzi kształcenia 1 kolegium.

Przy tworzeniu kolegiów, wprowadzaniu w nich nowych specjalności bądź syste-
mów kształcenia zasadnicze znaczenie miały uwarunkowania demograficzne w po-
pulacji szkolnej będące głównym czynnikiem wpływającym na stan zatrudnienia na-
uczycieli. Ponadto zadaniem kolegiów było prowadzenie kształcenia wyłącznie w spe-
cjalnościach, w których szkoły wyższe nie były w stanie przygotować odpowiedniej 
dla potrzeb oświaty liczby nauczycieli. Dodać jednocześnie należy, że od momentu 
powstania kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych wska-
zywano, iż powinny one w sprzyjających warunkach prawnych zostać przekształcone 
w jednostki systemu szkolnictwa wyższego. Po raz pierwszy warunki do podejmowa-
nia przez organy prowadzące decyzji o likwidacji kolegiów zaistniały w związku z po-
wstawaniem na terenie działania kolegiów państwowych wyższych szkół zawodowych 
[ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, 
poz. 590)] kształcących nauczycieli w specjalnościach odpowiadających specjalno-
ściom prowadzonym w kolegiach.

W ostatnich latach ze względu na zmiany demograficzne i wejście w wiek szkolny 
dzieci z okresu niżu demograficznego spada zapotrzebowanie na nowo kształconych na-
uczycieli. Spośród absolwentów zakładów kształcenia nauczycieli zatrudnienie najłatwiej 
znajdują nauczyciele języków obcych, co m.in. wynika z faktu, iż część nauczycieli języka 
i absolwentów filologii obcych znajduje zatrudnienie poza oświatą. Kolegia nauczycielskie 
i nauczycielskie kolegia języków obcych przez ponad 20 lat funkcjonowania w znakomity 
sposób zaspokoiły potrzeby systemu oświaty, w szczególności na nauczycieli języków 
obcych, i tym samym spełniły swoją rolę. Obecnie, w związku z możliwością zapewnienia 
przygotowania odpowiedniej liczby wykwalifikowanych nauczycieli przez system szkol-
nictwa wyższego, nie ma potrzeby utrzymywania kolegiów w istniejącej formule.

Prace nad ujednoliceniem systemu kształcenia nauczycieli zostały zapoczątkowa-
ne w 2009 r. poprzez umożliwienie kolegiom nauczycielskim i nauczycielskim kole-
giom języków obcych włączenia w struktury szkolnictwa wyższego. Przepisami ustawy 
z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 
Nr 202, poz. 1553) umożliwiono zmianę statusu zakładów kształcenia nauczycieli 
poprzez włączenie ich w struktury szkolnictwa wyższego. Zgodnie z art. 261a ust. 1 
ww. ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze rozpo-
rządzenia, na wniosek organu prowadzącego:

1) przekształcić publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli albo 
kolegium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową,

2) włączyć publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli lub kole-
gium pracowników służb społecznych do uczelni publicznej po uzyskaniu zgo-
dy senatu tej uczelni,
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3) połączyć publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli lub ko-
legium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową,

– określając sposób przejęcia pracowników i słuchaczy tych placówek, kierunki i spe-
cjalności studiów oraz tryb ukończenia studiów pierwszego stopnia, mając na celu 
zachowanie wysokiego poziomu kształcenia.

Obecnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad założe-
niami projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektó-
rych innych ustaw. Przewidziano również zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w zakresie doty-
czącym wstrzymania od roku szkolnego 2013/2014 naboru kandydatów do zakła-
dów kształcenia nauczycieli i tym samym stopniowego wygaszania kształcenia oraz 
likwidacji kolegiów. Wstrzymanie naboru w roku szkolnym 2013/2014 to działanie 
porządkujące, wynikające z uregulowań wprowadzonych przepisem art. 261b ustawy 
z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w myśl 
którego porozumienia zawarte przez organy prowadzące kolegia nauczycielskie, na-
uczycielskie kolegia języków obcych z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one 
absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do eg-
zaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata tracą moc 
z dniem 30 września 2015 r. Wobec powyższego słuchacze, którzy rozpoczną w roku 
szkolnym 2013/2014 naukę w zakładach kształcenia nauczycieli, nie będą mieli moż-
liwości uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Jednakże do czasu wejścia w życie 
ww. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw zachowują moc przepisy ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych 
do niej w zakresie dotyczącym kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich 
i nauczycielskich kolegiach języków obcych.

Dodać w tym miejscu należy, że osoby podejmujące naukę w zakładach kształce-
nia nauczycieli mają status słuchaczy. Kształcenie w kolegium trwa trzy lata i prowa-
dzi do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich, tj. zajmowania stanowiska nauczyciela 
w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, 
a w przypadku nauczycieli języków obcych również stanowiska nauczyciela w gimna-
zjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci kolegiów uzyskują dyplom ukoń-
czenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. 
Jednocześnie w związku z tym, że kształcenie w kolegium odbywa się pod opieką 
naukowo-dydaktyczną szkoły wyższej, słuchacze i absolwenci kolegium mogą podej-
mować studia w uczelni sprawującej ww. opiekę umożliwiające uzyskanie tytułu za-
wodowego licencjata na warunkach i w trybie określonych w porozumieniu o opiece 
naukowo-dydaktycznej zawartym pomiędzy organem prowadzącym a szkołą wyższą.

Mając powyższe na uwadze, jedynie dyplom wydany przez szkołę wyższą stanowi 
potwierdzenie uzyskania tytułu licencjata po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. 
Zakłady kształcenia nauczycieli funkcjonują w systemie oświaty, nie zaś w systemie 
szkolnictwa wyższego, zatem jedyną możliwością zachowania kształcenia realizowa-
nego dotychczas w zakładach kształcenia nauczycieli jest podjęcie działań wymienio-
nych w art. 261a ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
W świetle zmiany przepisów wprowadzanych ustawą z dnia 5 listopada 

2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2009 r. 
Nr 202, poz. 1553) zgodnie z art. 261b „porozumienia zawarte przez orga-
ny prowadzące kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków ob-
cych albo kolegia pracowników służb społecznych z uczelniami w zakresie, 
w jakim umożliwią one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, 
ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplo-
mu i tytułu zawodowego licencjata, tracą moc z dniem 30 września 2015 r.” 
W rzeczywistości oznacza to zmniejszenie atrakcyjności edukacyjnej kole-
giów, a co za tym idzie ich likwidację.

Obecnie słuchacze kolegium po trzech latach nauki uzyskują tytuł licen-
cjata nadawany przez uczelnię patronacką. Kolegia te są ukierunkowane na 
bardziej praktyczną naukę zawodu, a ich absolwenci uzyskują uprawnienia 
do nauki zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach podstawowych. Zapew-
niają dostęp do oferty edukacyjnej dla młodzieży z mniejszych ośrodków.

Zaproponowane zmiany wydają się bardzo niekorzystne z punktu wi-
dzenia kształcenia przyszłej kadry nauczycieli, właśnie ze względu na owo 
zorientowanie kolegiów na praktyczną naukę zawodu.

Zwracam się do Pani Minister o ponowne przeanalizowanie propono-
wanych zmian i niepodejmowanie decyzji szkodliwych, decyzji, które tak 
negatywnie odbiją się na przygotowaniu zawodowym tysięcy nauczycieli. 
Jednocześnie proszę o informacje w następujących kwestiach:

1. Na jakim etapie jest proces legislacyjny związany z wprowadzeniem 
wyżej wymienionych zmian?

2. Z jakich powodów ministerstwo zdecydowało się na takie rozwiązania 
i jakie są przewidywane korzyści z ich wprowadzenia?

3. Ile osób każdego roku kończy kolegia z tytułem licencjata?
4. Jakie skutki pociągną za sobą wyżej wymienione zmiany i jak dużo 

osób straci w ich wyniku pracę?

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski

Oddowiedd�

Warszawa, 13 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie (znak: BPS-043-31-1275/13) złożone przez Sena-

tora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego w sprawie zmiany prze-
pisów wprowadzonych art. 261b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 202, poz. 1553), uprzejmie wyjaśniam, co 
następuje.
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Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych funkcjonują w sys-
temie oświaty na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 674, z późn. zm.). Zasady ich działania określa-
ją przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. 
w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.). Wa-
runkiem koniecznym do utworzenia, a następnie działania kolegium jest zapewnie-
nie opieki naukowo-dydaktycznej szkoły wyższej, która prowadzi studia magisterskie 
kształcące nauczycieli na kierunkach lub specjalnościach odpowiadających specjal-
nościom prowadzonym w kolegium. Opiekę tę zapewnia zawierane pomiędzy organem 
prowadzącym kolegium a uczelnią porozumienie, którego zakres wynika z przepisów 
rozporządzenia w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

Obecnie funkcjonuje 90 zakładów kształcenia nauczycieli, w tym: 18 kolegiów na-
uczycielskich (15 publicznych i 3 niepubliczne) oraz 72 nauczycielskie kolegia języków 
obcych (40 publicznych i 32 niepubliczne). Dodać należy, że z 32 niepublicznych na-
uczycielskich kolegiów języków obcych 6 kolegiów nie prowadzi kształcenia, a spośród 
3 niepublicznych kolegiów nauczycielskich nie prowadzi kształcenia 1 kolegium.

Przy tworzeniu kolegiów, wprowadzaniu w nich nowych specjalności bądź syste-
mów kształcenia zasadnicze znaczenie miały uwarunkowania demograficzne w po-
pulacji szkolnej będące głównym czynnikiem wpływającym na stan zatrudnienia na-
uczycieli. Ponadto zadaniem kolegiów było prowadzenie kształcenia wyłącznie w spe-
cjalnościach, w których szkoły wyższe nie były w stanie przygotować odpowiedniej 
dla potrzeb oświaty liczby nauczycieli. Dodać jednocześnie należy, że od momentu 
powstania kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych wska-
zywano, iż powinny one w sprzyjających warunkach prawnych zostać przekształcone 
w jednostki systemu szkolnictwa wyższego. Po raz pierwszy warunki do podejmowa-
nia przez organy prowadzące decyzji o likwidacji kolegiów zaistniały w związku z po-
wstawaniem na terenie działania kolegiów państwowych wyższych szkół zawodowych 
[ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, 
poz. 590)] kształcących nauczycieli w specjalnościach odpowiadających specjalno-
ściom prowadzonym w kolegiach.

W ostatnich latach ze względu na zmiany demograficzne i wejście w wiek szkolny 
dzieci z okresu niżu demograficznego spada zapotrzebowanie na nowo kształconych 
nauczycieli. Spośród absolwentów zakładów kształcenia nauczycieli zatrudnienie naj-
łatwiej znajdują nauczyciele języków obcych, co m.in. wynika z faktu, iż część nauczy-
cieli języka i absolwentów filologii obcych znajduje zatrudnienie poza oświatą. Kolegia 
nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych przez ponad 20 lat funkcjo-
nowania w znakomity sposób zaspokoiły potrzeby systemu oświaty, w szczególności 
na nauczycieli języków obcych, i tym samym spełniły swoją rolę. Obecnie, w związku 
z możliwością zapewnienia przygotowania odpowiedniej liczby wykwalifikowanych na-
uczycieli przez system szkolnictwa wyższego, nie ma potrzeby utrzymywania kolegiów 
w istniejącej formule.

Prace nad ujednoliceniem systemu kształcenia nauczycieli zostały zapoczątkowa-
ne w 2009 r. poprzez umożliwienie kolegiom nauczycielskim i nauczycielskim kole-
giom języków obcych włączenia w struktury szkolnictwa wyższego. Przepisami ustawy 
z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 
Nr 202, poz. 1553) umożliwiono zmianę statusu zakładów kształcenia nauczycieli 
poprzez włączenie ich w struktury szkolnictwa wyższego. Zgodnie z art. 261a ust. 1 
ww. ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze rozpo-
rządzenia, na wniosek organu prowadzącego:

1) przekształcić publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli 
albo kolegium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawo-
dową,

2) włączyć publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli lub kole-
gium pracowników służb społecznych do uczelni publicznej po uzyskaniu zgo-
dy senatu tej uczelni,

3) połączyć publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli lub ko-
legium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową,
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– określając sposób przejęcia pracowników i słuchaczy tych placówek, kierunki i spe-
cjalności studiów oraz tryb ukończenia studiów pierwszego stopnia, mając na celu 
zachowanie wysokiego poziomu kształcenia.

Obecnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad założe-
niami projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektó-
rych innych ustaw. Przewidziano również zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w zakresie doty-
czącym wstrzymania od roku szkolnego 2013/2014 naboru kandydatów do zakła-
dów kształcenia nauczycieli i tym samym stopniowego wygaszania kształcenia oraz 
likwidacji kolegiów. Wstrzymanie naboru w roku szkolnym 2013/2014 to działanie 
porządkujące, wynikające z uregulowań wprowadzonych przepisem art. 261b ustawy 
z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w myśl 
którego porozumienia zawarte przez organy prowadzące kolegia nauczycielskie, nau-
czycielskie kolegia języków obcych z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one 
absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do eg-
zaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata tracą moc 
z dniem 30 września 2015 r. Wobec powyższego słuchacze, którzy rozpoczną w roku 
szkolnym 2013/2014 naukę w zakładach kształcenia nauczycieli, nie będą mieli moż-
liwości uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Jednakże do czasu wejścia w życie 
ww. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw zachowują moc przepisy ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych 
do niej w zakresie dotyczącym kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich 
i nauczycielskich kolegiach języków obcych.

Dodać w tym miejscu należy, że osoby podejmujące naukę w zakładach kształce-
nia nauczycieli mają status słuchaczy. Kształcenie w kolegium trwa trzy lata i prowa-
dzi do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich, tj. zajmowania stanowiska nauczyciela 
w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, 
a w przypadku nauczycieli języków obcych również stanowiska nauczyciela w gimna-
zjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci kolegiów uzyskują dyplom ukoń-
czenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. 
Jednocześnie w związku z tym, że kształcenie w kolegium odbywa się pod opieką 
naukowo-dydaktyczną szkoły wyższej, słuchacze i absolwenci kolegium mogą podej-
mować studia w uczelni sprawującej ww. opiekę umożliwiające uzyskanie tytułu za-
wodowego licencjata na warunkach i w trybie określonych w porozumieniu o opiece 
naukowo-dydaktycznej zawartym pomiędzy organem prowadzącym a szkołą wyższą.

W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby słuchaczy w kolegiach nauczy-
cielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych. W 2006 r. liczba słuchaczy 
we wszystkich zakładach kształcenia nauczycieli wynosiła 20 357 osób, natomiast 
w 2012 r. ogólna liczba słuchaczy zmniejszyła się do 9 768 osób. Według danych SIO 
(stan na dzień 10 października 2012 r.) w roku szkolnym 2012/2013 w zakładach 
kształcenia nauczycieli kształci się 9 768 słuchaczy, w tym 3 660 w publicznych kole-
giach nauczycielskich oraz 6 108 w nauczycielskich kolegiach języków obcych (4 932 
– publicznych i 1 176 – niepublicznych). Zamiany te (przedstawione tabelarycznie) po-
wodowane są niżem demograficznym oraz coraz większą liczbą szkół wyższych, które 
oferują studia pierwszego i drugiego stopnia przygotowujące do wykonywania zawodu 
nauczyciela.

Tabela 1. Liczba słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języ-
ków obcych w latach 2006–2012

Rok szkolny 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Liczba słu- 
chaczy w KN

7 198 7 018 6 508 5 851 5 485 4 778 3 660

Liczba 
słuchaczy 
w NKJO

13 159 14 021 12 431 11 019 8 928 7 157 6 108

Razem 20 357 21 039 18 939 16 870 14 413 11 935 9 768
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W bazie danych SIO zbierane są wyłącznie dane dotyczące systemu oświaty. Ab-
solwenci kolegiów mają możliwość uzyskania tytułu licencjata po podjęciu w uczelni 
studiów umożliwiających uzyskanie tego tytułu. Nie jest możliwe podanie liczby ab-
solwentów kolegiów, którzy po uzyskaniu dyplomu ukończenia kolegium, uzyskali 
również tytuł licencjata, gdyż uzyskanie tego tytułu odbywa się w systemie szkolnic-
twa wyższego i nie jest obligatoryjne.

Tabela 2. Liczba absolwentów kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych w latach 2006–2012

Rok szkolny

Absolwenci KN Absolwenci NKJO Razem

Razem
Publiczne

Niedub- 
liczne

Publiczne
Niedub- 
liczne

Publiczne
Niedub- 
liczne

2006/2007 1 747 448 2 305 1 887 4 052 2 335 6 387

2007/2008 1 993 474 2 395 1 515 4 388 1 989 6 377

2008/2009 1 744 351 2 157 1 365 3 901 1 716 5 617

2009/2010 1 524 227 1 899 840 3 423 1 067 4 490

2010/2011 1 352 122 1 580 711 2 932 833 3 765
2011/2012 1 472 0 1 399 668 2 871 668 3 539

Jedynie dyplom wydany przez szkołę wyższą stanowi potwierdzenie uzyskania ty-
tułu licencjata po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Zakłady kształcenia na-
uczycieli funkcjonują w systemie oświaty, nie zaś w systemie szkolnictwa wyższego, 
zatem jedyną możliwością zachowania kształcenia realizowanego dotychczas w zakła-
dach kształcenia nauczycieli jest podjęcie działań wymienionych w art. 261a ust. 1 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ponadto uprzejmie informuję, że organy prowadzące, podejmując decyzję o likwi-
dacji kolegiów, wybierają możliwość, o której mowa w §22 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia 
w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli, polegającą na zaprzestaniu rekrutacji na 
pierwszy rok i likwidacji kolegium po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia. 
Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2012/2013 w kolegiach nauczycielskich i na-
uczycielskich kolegiach języków obcych ilustrują tabele 3 i 4.

Tabela 3. Liczba nauczycieli kolegiów nauczycielskich zatrudnionych w roku szkol-
nym 2012/2013

Podstawa zatrudnienia
KN

Publiczne Niedubliczne

Pełnoza- 
trudnieni

Niedełnozatrudnieni
Pełnoza- 
trudnieni

Niedełnozatrudnieni

Nazwa
Poniżej 

0,5 etatu
0,5 etatu  
i więcej

Poniżej 
0,5 etatu

0,5 etatu  
 więcej

Mianowanie 93 1 7
Umowa o dracę na czas 
określony (zawarta na 
dodstawie ustawy – 
Karta Nauczyciela)

27 152 88 0 0 0

Umowa o dracę na czas 
nieokreślony (zawarta 
na dodst. ustawy – Kar-
ta Nauczyciela)

83 11 26

Umowa o dracę na czas 
określony (zawarta na 
dodstawie ustawy – 
Kodeks dracy)

0 0 0 0 0 0

Umowa o dracę na czas 
nieokreślony (zawarta 
na dodstawie ustawy – 
Kodeks dracy)

0 0 0 0 0 0

Umowa zlecenie 0 22 3 0 0 0
Umowa o dzieło 0 0 1 0 0 0
Inna dodstawa świad-
czenia dracy

0 0 0 0 1 0
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Tabela 4. Liczba nauczycieli nauczycielskich kolegiów języków obcych zatrudnionych 
w roku szkolnym 2012/2013

Podstawa 
zatrudnienia

NKJO

Publiczne Niedubliczne

Pełno- 
zatrudnieni

Niedełnozatrudnieni
Pełno- 

zatrudnieni

Niedełnozatrudnieni

Nazwa
Poniżej 

0,5 etatu
0,5 etatu  
i więcej

Poniżej 
0,5 etatu

0,5 etatu 
i więcej

Mianowanie 366 2 29

Umowa o dracę 
na czas określony 
(zawarta na dodsta- 
wie ustawy – Karta 
Nauczyciela)

36 123 77 0 0 0

Umowa o dracę na 
czas nieokreślony 
(zawarta na dodsta- 
wie ustawy – Karta 
Nauczyciela)

69 36 74

Umowa o dracę na- 
czas określony 
(zawarta na dodsta- 
wie ustawy 
– Kodeks dracy)

1 1 0 1 7 4

Umowa o dracę na 
czas nieokreślony 
(zawarta na dodsta- 
wie ustawy 
– Kodeks dracy)

9 1 1 3 2 2

Umowa zlecenie 0 0 0 3 81 35
Umowa o dzieło 0 0 0 12 71 20

Inna dodstawa 
świadczenia dracy

0 0 0 2 23 5

Z powyższego wynika, że wobec 611 pełnozatrudnionych nauczycieli na podstawie 
mianowania lub czas nieokreślony będą miały zastosowanie przepisy art. 20 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674, z późn. zm.), a wobec 186 niepełnozatrudnionych na podstawie mianowania 
lub czas nieokreślony będą miały zastosowanie przepisy art. 27 ww. ustawy.

Wygaszanie kształcenia w kolegiach nie spowoduje gwałtownych zwolnień na-
uczycieli. Dane SIO wskazują, że 190 nauczycieli kolegiów ma trzydziestoletni okres 
zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze. Nauczy-
ciele, którzy spełniali ww. warunki na dzień 31 grudnia 2008 r., mogą na podstawie 
art. 88 przejść na emeryturę. Jednocześnie podkreślić należy, że nauczyciele mają 
prawo na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich 
świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800, z późn. zm.) do świadczenia 
kompensacyjnego.

Ponadto w przypadku 119 nauczycieli odnotować można znaczną różnicę pomię-
dzy stażem pedagogicznym a stażem ogólnym, co może wskazywać, że praca w kole-
gium jest ich drugim miejscem pracy, zwłaszcza że 99 nauczycieli jest zatrudnienio-
wych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Sezon turystyczny w 2012 r. okazał się trudny dla tysięcy Polaków. 
W związku z upadłością licznych firm turystycznych doświadczyli oni po-
ważnych kłopotów z wyjazdem na wakacje, pobytem oraz powrotem z wa-
kacji. Złożono wówczas obietnicę poprawy tego stanu rzeczy między innymi 
poprzez odpowiednie zmiany legislacyjne.

W związku z tym proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące 
pytania.

Na jakim etapie są działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej w tej spra-
wie oraz jaki jest postęp prac legislacyjnych związanych z ustawą o Tury-
stycznym Funduszu Gwarancyjnym?

Czy zmiany legislacyjne gwarantujące zabezpieczenie turystów w sytu-
acji upadku firm turystycznych zostaną wprowadzone przed tegorocznym 
sezonem turystycznym?

Jakie inne, alternatywne formy przewiduje zastosować rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej, aby zagwarantować bezpieczeństwo turystów w sytuacji 
upadku firm turystycznych?

Łączę wyrazy szacunku 
Maciej Klima

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPORTU I TURYSTYKI

Warszawa, 21 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Jana Macieja Kli-

mę na 31. posiedzeniu Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 r. przekazane pismem 
(BPS/043-31-1276/13) w sprawie zmian legislacyjnych gwarantujących zabezpiecze-
nie turystom w sytuacji upadku firm turystycznych, uprzejmie informuję.

W obowiązującym stanie prawnym ochrona praw klientów biur podróży wyni-
ka z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.), która wdraża do polskiego prawa dyrektywę 
Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 roku w sprawie zorganizowanych podró-
ży, wakacji i wycieczek. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o usługach turystycznych, organizator turystyki/pośrednik turystyczny musi posia-
dać na wypadek swojej niewypłacalności zabezpieczenie finansowe w formie umowy 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów 
lub przyjmować wpłaty klientów wyłącznie na rachunek powierniczy (tylko jeżeli wy-
konuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju).
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Wyżej wymienione zabezpieczenie obejmuje:
1) pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu 

lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator 
turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego 
powrotu;

2) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku 
gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycz-
nego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie 
zrealizowana;

3) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpo-
wiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przy-
czyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz 
osób, które działają w ich imieniu.

W związku z zaobserwowanymi problemami w funkcjonowaniu organizatorów tu-
rystyki i pośredników turystycznych w roku 2012, Ministerstwo Sportu i Turystyki 
podjęło działania na rzecz wzmocnienia systemu zabezpieczeń finansowych organiza-
torów turystyki i pośredników turystycznych.

Jednym z takich działań są prace nad ustanowieniem II filaru systemu zabezpie-
czeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – Turystycz-
nego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek, gdyby wysokość podstawowego zabez-
pieczenia nie pokrywała w 100% kosztów związanych ze sprowadzeniem klientów do 
kraju oraz zwrotem wpłat za niezrealizowane usługi. Efektem zmian ma być uzupeł-
nienie systemu zabezpieczeń oraz zapewnienie klientom wyższego poziomu bezpie-
czeństwa.

Pismami z dnia 14 września oraz 28 listopada 2012 r. zwrócono się z prośbą 
do Przewodniczącego Zespołu Programowania Prac Rządu o wyrażenie zgody na przy-
gotowanie projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym bez koniecz-
ności przygotowywania projektu założeń oraz o wpisanie projektu do Wykazu Prac 
Legislacyjnych Rady Ministrów.

Decyzją Zespołu Programowania Prac Rządu z dnia 9 stycznia 2013 r. Minister-
stwo Sportu i Turystyki uzyskało zgodę na przygotowanie projektu założeń projektu 
ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. Projekt założeń został wpisany do 
Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.

W dniu 18 kwietnia projekt założeń ustawy o Turystycznym Funduszu Gwaran-
cyjnym został skierowany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresorto-
wych z terminem zgłaszania uwag i propozycji do dnia 22 maja 2013 roku. Po analizie 
propozycji zmian, projekt będzie przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego, Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów. Przedmiotowy 
projekt założeń projektu ustawy został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum 
Legislacji w zakładce „rządowy proces legislacyjny”. Założenia projektu ustawy o Tu-
rystycznym Funduszu Gwarancyjnym, przyjęte przez Radę Ministrów, stanowić będą 
podstawę przygotowania przez Rządowe Centrum Legislacji projektu ustawy o Tury-
stycznym Funduszu Gwarancyjnym.

Ponadto, w wyniku prac legislacyjnych podjętych w roku 2012 we współpracy 
z Ministerstwem Finansów, zostały znowelizowane rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie minimalnych sum zabezpieczeń finansowych. W dniu 29 kwietnia 2013 r. 
w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia: 

1) 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez or-
ganizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 511);

2) 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów 
w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośred-
ników turystycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 510).

Dokonane zmiany rozporządzeń Ministra Finansów mają na celu uszczelnienie 
systemu poprzez m.in.: zmianę regulacji dotyczących wysokości minimalnych sum 
gwarancyjnych; uszczegółowienie definicji przychodów przedsiębiorców, które stano-
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wią podstawę wyliczenia minimalnych sum zabezpieczeń; doprecyzowanie przepisów 
określających sposób obliczania minimalnych sum gwarancyjnych zabezpieczenia 
oraz wprowadzenie obowiązku przedsiębiorcy do aktualizacji wysokości minimalnej 
sumy gwarancyjnej posiadanego zabezpieczenia. Przedmiotowe rozporządzenia weszły 
w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji, tj. 14 maja 2013 r.

Należy zauważyć, iż zabezpieczenia finansowe 25% wszystkich zarejestrowa-
nych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych tracą ważność do dnia 
30 czerwca 2013 r., zaś kolejne 40% – od 1 lipca do 30 września 2013 r. W związku 
z powyższym, wszystkie zabezpieczenia finansowe zawarte po wejściu w życie ww. 
rozporządzeń będą już wyliczane według nowych, wyższych stawek, co zdecydowanie 
zwiększy poziom zabezpieczenia klientów, a tym samym zmniejszy ryzyko wyczerpa-
nia środków niezbędnych na organizację powrotu do kraju turystów niewypłacalnych 
biur podroży.

Ponadto, uprzejmie informuję, iż na okres przejściowy – do końca 2013 r. zostanie 
powołany specjalny sekretariat, umiejscowiony w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Finan-
sów, służący Marszałkom Województw pomocą w sytuacjach kryzysowych.

Z wyrazami szacunku 
 
Joanna Mucha



31. posiedzenie Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r.48

Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi i informacji 

w związku z podpisaniem na terenie Federacji Rosyjskiej memorandum mię-
dzy EuRoPol Gazem a Gazpromem.

Po pierwsze, kto i kiedy podjął decyzję o podpisaniu porozumienia mię-
dzy EuRoPol Gazem a Gazpromem?

Po drugie, kto z przedstawicieli instytucji rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
posiadał wiedzę o planowanym podpisaniu tego porozumienia – minister 
skarbu, minister gospodarki, ewentualnie inny przedstawiciel instytucji rzą-
dowych?

Po trzecie, kiedy podjęto decyzję o potrzebie podjęcia prac nad memoran-
dum między EuRoPol Gazem a Gazpromem?

Po czwarte, kiedy Pan Premier oraz ministrowie skarbu państwa i go-
spodarki pozyskali informacje o tych pracach i podpisaniu wymienionego 
porozumienia?

Po piąte, czy treść podpisanego memorandum między EuRoPol Gazem 
a Gazpromem jest objęta klauzulą „ściśle tajne”?

Po szóste, kto z ramienia rządu Rzeczypospolitej Polskiej koordynuje 
kwestie bezpieczeństwa w zakresie polityki energetycznej i paliwowej?

Po siódme, czy podczas prac nad wymienionym memorandum i przy jego 
podpisaniu doszło do naruszenia procedur obiegu informacji w instytucjach 
odpowiedzialnych – rządowych, gospodarczych kontrolowanych przez Skarb 
Państwa?

Po ósme, kto personalnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne naru-
szenie wspomnianych procedur?

Uprzejmie proszę o odpowiedź na wszystkie wymienione pytania.

Z poważaniem 
Maciej Klima

Stanowisko 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 28 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Michała Deskura, Sekretarza Stanu w Kancelarii Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. (znak: DSPA-4813-429-(l)/13), do-
tyczącym oświadczenia nr 1277 Senatora Jana Macieja Klimy w sprawie informacji 
w związku z podpisaniem na terenie Federacji Rosyjskiej memorandum między EuRo-
Pol Gazem i Gazpromem uprzejmie informuję, że Ministerstwo Skarbu Państwa wystą-
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piło do Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o przedsta-
wienie stanowiska w podniesionych przez Pana Senatora kwestiach.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu 
udzielenia odpowiedzi na powyższe oświadczenie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona bez zbędnej 
zwłoki.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Urszula Pasławska

Stanowisko 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 21 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Michała Deskura, Sekretarza Stanu w Kancelarii Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. (znak: DSPA-4813-429-(l)/13), do-
tyczącym oświadczenia nr 1277 Senatora Jana Macieja Klimy w sprawie informacji 
w związku z podpisaniem na terenie Federacji Rosyjskiej memorandum między EuRo-
Pol Gazem i Gazpromem uprzejmie informuję, że Ministerstwo Skarbu Państwa wystą-
piło do Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o przedsta-
wienie stanowiska w podniesionych przez Pana Senatora kwestiach.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne przesunięcie 
terminu udzielenia odpowiedzi na powyższe oświadczenie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona bez zbędnej 
zwłoki.

Z poważaniem 
 
Włodzimierz Karpiński
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Oddowiedd 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 1.07.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z Oświadczeniem złożonym przez senatora Macieja Klimę na 31. posie-

dzeniu Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r. skierowanym do Prezesa Rady Ministrów 
i przekazanym przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w związ-
ku z podpisaniem na terenie Federacji Rosyjskiej memorandum między EuRoPol Ga-
zem i Gazpromem, iż okoliczności podpisania ww. dokumentu zostały szczegółowo 
wyjaśnione w sporządzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych Raporcie w spra-
wie memorandum gazowego. Treść ww. raportu jest dostępna na stronie internetowej 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl/files/files/raport_w_sprawie_
memorandum_gazowego.pdf).

Jednocześnie pragnę poinformować, iż Memorandum o wzajemnym zrozumie-
niu podpisane w dniu 4 kwietnia 2013 r. pomiędzy Gazprom Export LCC i System 
Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz SA, zawiera informacje posiadające wartość 
gospodarczą dla SGT EuRoPol Gaz SA, co do których ww. przedsiębiorca podjął nie-
zbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tym samym zgodnie z art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, j.t.) ww. dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa 
SGT EuRoPol Gaz SA, co uniemożliwia jego dalsze przekazywanie w trybie ustawy 
z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2011 r., Nr 7, 
poz. 29, j.t.). W związku z powyższym należy podkreślić, iż udostępnienie przedmioto-
wego dokumentu nie jest zależne od decyzji Ministra Skarbu Państwa, lecz od akcep-
tacji uprawnionych podmiotów. Zaznaczyć należy, iż strony ww. umowy zdecydowały, 
że jej postanowienia mają charakter poufny, z tym zastrzeżeniem, iż obowiązek zacho-
wania poufności nie dotyczy, zgodnie z postanowieniami umowy, m.in. Rządu Rze-
czypospolitej Polskiej. Przedmiotowe wyłączenie jest podstawą uzasadniającą prawo 
posiadania tekstu ww. umowy przez organy administracji rządowej, w tym Ministra 
Skarbu Państwa, natomiast nie daje ono podstaw do przekazywania przedmiotowego 
dokumentu osobom niewymienionym w treści ww. Memorandum.

W tym kontekście zauważyć należy, iż zgodnie z art. 19 ww. ustawy uzyskiwanie 
przez Senatora informacji i materiałów dokonywane może być wyłącznie z zachowa-
niem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

Jednocześnie pragnę zapewnić, iż kwestia ewentualnej rozbudowy gazociągów słu-
żących do przesyłu gazu z kierunku wschodniego jest objęta szczególnym nadzorem 
Rządu RP i Ministra Skarbu Państwa.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą satysfakcjonujące dla Pana Senatora.

Z poważaniem 
 
Włodzimierz Karpiński
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

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

Pragnę poruszyć problem wynikający z braku jasnych zasad dotyczą-
cych rozliczenia podatku od dochodów uzyskiwanych z tytułu umieszcza-
nia reklam na stronie internetowej. Niedopatrzenie to jest szczególnie dotkli-
we dla osób prywatnych, które prowadzą w Internecie niewielkie serwisy 
(np. strony hobbystyczne, blogi). Często zdarza się, że do osób takich zgła-
szają się różne firmy zainteresowane umieszczeniem swoich reklam na tych 
stronach. I tutaj dochodzi do sytuacji, kiedy właściciel serwisu internetowego 
decyduje się na (najczęściej odpłatne) udostępnienie jego części, w celu za-
mieszczenia reklamy.

Przedstawiona działalność nie doczekała się jednak odrębnych i spój-
nych uregulowań prawnopodatkowych. Co gorsza, jednolitej linii interpreta-
cyjnej nie zdołały wypracować w tym przypadku również organy podatkowe 
i sądy. W związku z tym podatnik nie ma dostatecznej pewności, czy odpłat-
ne udostępnienie części swojej strony internetowej, w celu zamieszczenia 
na niej reklam, powinien potraktować jako swego rodzaju umowę podobną 
do umowy dzierżawy (i odprowadzać zryczałtowany podatek w wysokości 
8,5%), czy też zakwalifikować przedmiotowe dochody do tzw. innych źródeł 
i ponosić z tego tytułu obciążenie podatkowe według obowiązującej skali po-
datkowej 18% lub 32%. Pochodną przedstawionych wątpliwości jest również 
to, że podatnik nie wie, czy obowiązuje go zaliczkowy tryb wpłat na podatek 
w ciągu roku podatkowego.

Przedstawiony problem jest zjawiskiem stosunkowo nowym, związa-
nym z dynamicznym rozwojem serwisów internetowych. Biorąc to pod uwa-
gę, jako naturalne należy ocenić zjawisko wypracowywania poglądu przez 
organy stosujące prawo. Niemniej jednak z uwagi na przedłużającą się sytu-
ację, kiedy nie udaje się wypracować jednolitego stanowiska, w mojej ocenie 
warto rozważyć działania legislacyjne zmierzające do jednoznacznego okreś-
lenia, w jaki sposób należy opodatkować opisaną działalność.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 27 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Ryszarda Knosali złożonym podczas 

31. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rozważenia zmian 
legislacyjnych mających na celu jednoznaczne określenie sposobu opodatkowania do-
chodu uzyskanego z tytułu umieszczania reklam na stronie internetowej, uprzejmie 
informuję.
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Problem przedstawiony przez Pana Senatora dotyczy kwalifikacji dla potrzeb podat-
ku dochodowego przychodów uzyskanych w wyniku udostępniania przez właściciela ser-
wisu internetowego części strony internetowej w celu zamieszczenia na niej reklamy.

Na wstępie należy zauważyć, iż ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, 
w art. 5a pkt 6 definiuje pojęcie działalności gospodarczej dla celów podatku docho-
dowego, przez którą należy rozumieć działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorgani-

zowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów 
ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Z tym, że zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą 
nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wy-
konywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwo-
lonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych 
przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowa-
dzoną działalnością.

Zatem jeżeli właściciel serwisu internetowego udostępnia część strony interneto-
wej w celu zamieszczenia na niej reklamy w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 
ustawy, tzn. zgodnie z definicją działalności gospodarczej obowiązującą dla celów po-
datku dochodowego, i jednocześnie nie zachodzą negatywne przesłanki wynikające 
z art. 5b ust. 1 ustawy, to przychód z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła 
przychodów, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, tj. do działalności gospodarczej.

Rozważając natomiast czy przychód z udostępnienia części strony internetowej 
w celu zamieszczenia na niej reklamy można zakwalifikować do źródła przychodów 
określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
należy zauważyć, iż zgodnie z treścią powołanego przepisu źródłem przychodów jest 
najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakte-
rze. Umowa najmu i dzierżawy są umowami nazwanymi, uregulowanymi w przepisach 
Kodeksu cywilnego. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy 
rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się 
płacić wynajmującemu umówiony czynsz (art. 659 §1 Kodeksu cywilnego). Natomiast 
przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do 
używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca 
zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 693 §1 Kodeksu 
cywilnego). Cechą konstytutywną obu umów jest wydanie rzeczy odpowiednio – na-
jemcy lub dzierżawcy, co nie ma miejsca w przypadku udostępniania części strony 
internetowej w celu zamieszczenia na niej reklamy.

W ocenie natomiast Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 19 czerwca 
2012 r., sygn. akt II FSK 2485/10) umową podobną do najmu i dzierżawy jest umowa, 
na podstawie której jeden podmiot oddaje innemu podmiotowi możliwość wyświetlania 
na stronie internetowej, administrowanej przez ten pierwszy podmiot (w określonym 
miejscu tej strony), określonych treści (najczęściej reklamowych). Nie ma tu ani najmu 
rzeczy, ani praw, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim 
jest część „powierzchni” strony internetowej. W tej sytuacji wynagrodzenie otrzymywa-
ne przez właściciela strony internetowej należy zakwalifikować do źródła określonego 
w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.

Ponieważ umowa o udostępnienie strony internetowej jest umową nienazwaną, 
dlatego też o podobieństwie tej umowy do umowy nienazwanej dzierżawy lub najmu 
można mówić w zależności od przyjętego kryterium. Najem jest – obok dzierżawy i uży-
czenia – zaliczany do umów, których przedmiotem jest używanie rzeczy lub praw.
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Umowa nienazwana jest wyrazem poszukiwań nowych prawnych instrumentów 
do zrealizowania określonych celów gospodarczych. Strony, konstruując treść umo-
wy nienazwanej, mogą posiłkować się typowymi wzorcami umów nienazwanych, na-
dają im złożony i indywidualny charakter. Mogą one być oparte o wybrane elementy 
różnych umów, tworząc nowy typ umowy o charakterze kompilacyjnym. Bazując 
na jednej bądź dwóch i więcej umowach nazwanych, w treści umowy nienazwanej 
mogą także zamieszczać nieznane obowiązującemu porządkowi prawnemu nowe 
klauzule, postanowienia i zastrzeżenia umowne, które również nadadzą stosunkowi 
prawnemu indywidualny charakter. „O typie stosunku prawnego nie decydują wy-
łącznie essentialia negotii (…). Elementami kwalifikującymi są również: świadczenia 
towarzyszące świadczeniu głównemu, cel gospodarczy umowy, zwyczaje handlowe 
regulujące treść stosunku itp. Elementy kwalifikujące odnosić się mogą do treści 
stosunku prawnego, jego przedmiotu, stron (…), celu gospodarczego i rodzaju in-
teresów majątkowych. J. Guść, O właściwości (naturze) stosunku prawnego, PiP 
1997, Nr 4, s. 20.

Biorąc powyższe pod uwagę, trudno przesądzać o podobieństwie lub jego braku 
a priori. Dopiero analiza poszczególnych zapisów umowy pozwoli na określenie jej po-
szczególnych elementów konstrukcyjnych pozwalających na jej prawną kwalifikację.

W świetle powyższego, gdy część strony internetowej w celu zamieszczenia na niej 
reklamy udostępnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i czyn-
ność ta nie będzie wypełniała znamion pozarolniczej działalności gospodarczej, zde-
finiowanej w art. 5a pkt 6 ustawy, ani umowa nienazwana nie pozwoli na zakwalifi-
kowanie tego przychodu do przychodu uzyskanego z tytułu najmu lub dzierżawy, to 
przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy.

Zauważyć należy, iż Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Sekcja J – Usługi w za-
kresie informacji i komunikacji, Dział 63 wymienia usługi w zakresie informacji, 
wśród których wyróżniono „sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Interne-
cie” (63.11.30 0).

Podatnik, który osiągnął omawiany przychód jest zobligowany do wykazania go 
w zeznaniu podatkowym (oznaczonym symbolem PIT-36) składanym za dany rok po-
datkowy i obliczenia podatku należnego od sumy uzyskanych dochodów, według obo-
wiązującej skali podatkowej.

Odnosząc się natomiast do poruszonej w oświadczeniu kwestii niejednolitej linii 
interpretacyjnej prezentowanej przez organy podatkowe należy zauważyć, iż różnice 
w interpretowaniu przepisów ustawy w stosunku do przychodów uzyskanych z tytu-
łu zamieszczania reklam na stronie internetowej, mogą wynikać z faktu, iż przychód 
ten może być zaliczony do różnych źródeł przychodu, tj. działalności gospodarczej 
(art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy), innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy), a nawet 
z najmu lub dzierżawy (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy). Może być bowiem uzyskany 
przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą i wypełniać przesłanki definicji tej 
działalności, co skutkuje kwalifikacją przychodu do źródła, o którym mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 3 ustawy albo stanowić przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 
ustawy) w sytuacji gdy został uzyskany przez osobę nieprowadzącą działalności go-
spodarczej z tytułu sprzedaży miejsca na cele reklamowe w Internecie. Niewykluczo-
ne jest również, iż w sytuacji umowy nienazwanej podobnej do umowy najmu lub 
dzierżawy, w określonym przypadku powstanie przychód, który wypełni przesłan-
ki kwalifikacji do przychodów z najmu i dzierżawy. Ustalenie tych okoliczności nie 
powinno natomiast stanowić problemu u osoby otrzymującej omawiane przychody, 
będącej stroną określonej umowy. Zasady opodatkowania dochodów z tych źródeł są 
precyzyjnie określone. W tej sytuacji nie uważam za celowe odrębne regulowanie tej 
materii w przepisach ustawy.

Jednocześnie pragnę zapewnić Pana Senatora, iż wydawane interpretacje indywi-
dualne są monitorowane także pod kątem ich jednolitości. W sytuacji stwierdzenia 
rozbieżności indywidualnej interpretacji, akta sprawy są analizowane w Ministerstwie 
Finansów i jeśli stwierdzona zostanie jej nieprawidłowość, jest na bieżąco, z urzędu, 
zmieniana przez Ministra Finansów. W kwestii dotyczącej kwalifikowania omawia-
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nych przychodów do odpowiedniego źródła Minister Finansów dokonywał już zmian 
interpretacji indywidualnych. W ten sposób z obiegu prawnego eliminowane są błędne 
interpretacje, co zapewnia realizowanie zasady zaufania do organów podatkowych. 
Stanowisko Ministra Finansów w przedmiotowej sprawie jest zatem znane zarówno 
organom upoważnionym do wydawania interpretacji indywidualnych jak i organom 
podatkowym.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Jak wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i admi-
nistracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania 
zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych sta-
nowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji, 
w związku z art. 35a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
osobą odpowiedzialną za zarządzenie badań psychologicznych jest komen-
dant główny Policji lub komendant wojewódzki Policji. Badania takie mogą 
zostać zarządzone w odniesieniu do osób ubiegających się o pracę w Poli-
cji, jak również w odniesieniu do policjantów pełniących służbę. Istotną oko-
licznością jest to, że zarządzenie badań odbywa się w trybie wnioskowym. 
Uprawniona do złożenia wniosku jest osoba wymieniona w §4 ust. 1 rozpo-
rządzenia (np. dyrektor biura lub równorzędny mu kierownik komórki orga-
nizacyjnej Komendy Głównej Policji).

Jednocześnie ze statystyk wynika, że w grupie zawodowej policjantów 
od 1999 r. doszło do aż dwustu sześćdziesięciu jeden skutecznych prób sa-
mobójczych. Liczba nieskutecznych prób jest trudna do oszacowania. Na 
marginesie warto dodać, że – jak zauważają eksperci – coraz częściej przed 
targnięciem się na własne życie dochodzi do agresji skierowanej przeciw naj-
bliższym. Oczywiście za tak dramatyczną decyzją, jaką jest samobójstwo, 
stać mogą bardzo różne przyczyny, nie ulega jednak wątpliwości, że praca 
w Policji wiąże się z bardzo dużym obciążeniem psychicznym.

Jak wspomniałem na wstępie, istnieje tryb wnioskowy skierowania na 
badania psychologiczne, jednak nierzadko zdarza się, że funkcjonariusz 
obawia się, iż skierowanie go na takie badania spowoduje swego rodzaju 
naznaczenie tym faktem. W konsekwencji mamy w praktyce do czynienia 
z nadmiernym ograniczeniem stosowania tego środka pomocy.

Uważam, że istnieje potrzeba wprowadzenia do cytowanego rozporzą-
dzenia procedur, które zapewniałyby lepszą ochronę zdrowia psychicznego 
funkcjonariuszy Policji. Celowe wydaje się to, aby funkcjonariusze zostali 
objęci cyklicznymi badaniami, a także to, aby określić obowiązek zapewnie-
nia wsparcia psychologa po każdym zdarzeniu mogącym stanowić istotne 
obciążenie psychiczne dla funkcjonariusza.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie opisanego 
problemu i o rozważenie potrzeby przyjęcia stosownych regulacji.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 21 maja 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 24 kwietnia 2013 roku (sygn. BPS/043-31-1279/13), 

przesyłającego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosa-
lę podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 roku w sprawie ochro-
ny zdrowia psychicznego funkcjonariuszy Policji, na wstępie pragnę wskazać, że rozpo-
rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 roku 
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w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do 
służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych 
jednostek Policji (Dz. U. Nr 62, poz. 423 z późn. zm.) określa zasady przeprowadzania 
testów sprawności fizycznej, badań psychofizjologicznych i psychologicznych reali-
zowanych w ramach doboru wewnętrznego w Policji. Stosowane w tych procedurach 
narzędzia oceny są dostosowane do celów stawianych w procesie rekrutacji.

Odnosząc się do zjawiska samobójstw w Policji uprzejmie informuję, że zjawi-
sko to jest monitorowane od wielu lat i stanowi szczególnie istotne zagadnienie dla 
Policji/psychologów policyjnych. Każdy przypadek śmierci samobójczej lub próby 
samobójczej policjanta i pracownika Policji jest szczegółowo analizowany przez psy-
chologów policyjnych, którzy następnie opracowują charakterystykę i skalę zjawiska 
samobójstw w całej instytucji.

Policja podejmuje także szereg działań o charakterze profilaktycznym i interwen-
cyjnym, które mają służyć ograniczeniu skali tego zjawiska w Policji. Do głównych 
kierunków tych działań zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich należą:

∙ udzielanie pomocy psychologicznej w trybie interwencji kryzysowej w sytuacji 
występowania zachowań charakterystycznych dla syndromu presuicydalnego 
(np. groźby, zamiary samobójcze) oraz w sytuacji udziału w zdarzeniu, które po-
tencjalnie może wywołać silny stres;

∙ rozwijanie umiejętności interpersonalnych, które stanowią czynnik chroniący 
przed rozwojem kryzysu osobistego (w ramach świadczenia indywidualnej po-
mocy psychologicznej oraz prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych);

∙ rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, panowa-
nia nad emocjami, kształtowania zachowań prozdrowotnych (w ramach świad-
czenia indywidualnej pomocy psychologicznej oraz prowadzenia zajęć psycho-
edukacyjnych);

∙ rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej zjawiska samobójstw w Policji oraz moż-
liwości zapewnienia specjalistycznej pomocy osobie doświadczającej kryzysu 
osobistego;

∙ zapewnianie swobodnego i szybkiego dostępu do pomocy psychologicznej.
Warto również podkreślić, odnosząc się do postulatu Pana Senatora, że zarządze-

nie nr 428 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie 
form i metod wykonywania niektórych, służbowych zadań przez psychologów pełnią-
cych służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP 
Nr 6, poz. 30) określa katalog wydarzeń, w których psycholog policyjny obligatoryjnie 
podejmuje kontakt i proponuje pomoc psychologiczną lub podejmuje interwencję kry-
zysową wobec funkcjonariusza lub pracownika.

Ponadto należy wskazać, że badania psychologiczne są wykorzystywane w proce-
durze doboru do Policji lub na określone stanowiska służbowe (badania realizowane 
wewnątrz Policji przez psychologów policyjnych) oraz do określania zdolności psychicz-
nej do służby (badania realizowane w poradniach zdrowia psychicznego). W związku 
z celami badań, stosowane są różne metody diagnostyczne służące określeniu stanu 
zdrowia psychicznego osoby, jej cech osobowości, postaw i prezentowanych zacho-
wań. Część z ww. elementów ma charakter dyspozycji względnie stałych (cechy osobo-
wości), pozostałe natomiast są dynamiczne i podlegają zmianom w przebiegu życia.

Powyższe warunki sprawiają, że badania psychologiczne wiążą się z ogranicze-
niami w zakresie możliwości diagnozy ryzyka wystąpienia zachowań samobójczych. 
W przypadku określania względnie stałych właściwości psychicznych człowieka 
(cech osobowości) można stwierdzić, że obecność lub nasilenie niektórych cech jest 
czynnikiem ryzyka wystąpienia kryzysu psychologicznego w trudnej sytuacji dla 
osoby. Z kolei sam charakter reakcji w sytuacji kryzysu, w tym również prawdopo-
dobieństwo podjęcia próby samobójczej jest możliwy do przewidzenia tylko w ogra-
niczonym zakresie.

W przypadku dynamicznych dyspozycji psychologicznych (zachowań lub innego 
rodzaju zmian mogących wskazywać na rozwój zaburzenia psychicznego) niemożli-
wym jest określenie przedziału czasowego pomiędzy badaniami, który pozwoliłby na 
określenie ryzyka samobójstwa. Badanie pozwala na określenie stanu psychicznego 
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w momencie jego trwania. Stwierdzenie, że w danym momencie osoba funkcjonuje 
prawidłowo nie jest jednoznaczne z tym, że w sytuacji doświadczenia następnego dnia 
bardzo obciążającego zdarzenia, jej funkcjonowanie nie ulegnie natychmiastowemu 
pogorszeniu.

Z punktu widzenia oceny ryzyka popełnienia samobójstwa istotne jest podjęcie 
szczegółowej diagnozy pod tym kątem w sytuacji, gdy pojawiają się zmiany w zacho-
waniu, które pozwalają przypuszczać, że takie ryzyko istnieje (tzw. syndrom presuicy-
dalny). Należy wskazać, że obowiązujące przepisy prawa poza obowiązkiem przepro-
wadzania cyklicznych badań regulują również możliwość skierowania funkcjonariu-
sza Policji na dodatkowe badania w sytuacji ujawniania przez niego zachowań świad-
czących o wystąpieniu syndromu presuicydalnego.

Łączę wyrazy szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Marcin Jabłoński 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Działalność fundacji regulowana jest przepisami ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1984 r. o fundacjach. Z art. 12 ust. 2 wskazanego aktu wynika, że fun-
dacje mają obowiązek corocznego składania sprawozdania ze swojej dzia-
łalności. Sprawozdanie to składa się do właściwego ministra. Właściwość 
ustalana jest co do zasady poprzez porównanie zakresu kompetencji danego 
ministra i zakresu działalności fundacji. Wytyczne dotyczące zakresu da-
nych umieszczanych w sprawozdaniu wynikają z rozporządzenia ministra 
sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu spra-
wozdania z działalności fundacji.

Celem przedkładania sprawozdania jest zapewnienie warunków do 
sprawowania przez właściwego ministra nadzoru nad fundacją, bowiem, 
jak wynika z ust. 1 przywołanego na wstępie artykułu, to właściwy mini-
ster powinien inicjować wystąpienia do sądu, składając wniosek o weryfi-
kację „zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem”. Zgodnie 
z art. 1 przywołanej ustawy „fundacja może być ustanowiona dla realizacji 
zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów spo-
łecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona 
zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, 
opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami”. 
Instrumenty nadzoru nad fundacjami mają zatem służyć budowie zaufania 
społecznego wobec tych podmiotów.

Zauważyć jednak wypada, że przepisy prawa nie określają konkret-
nych i obligatoryjnych sankcji za niezłożenie przedmiotowego sprawozdania. 
Istnieje wprawdzie procedura wynikająca z art. 14 ustawy, która dotyczy 
przypadków, kiedy działania zarządu fundacji w istotny sposób narusza-
ją przepisy prawa lub postanowienia statutu fundacji albo są niezgodne 
z celem fundacji. Procedura przewiduje, że w razie niezastosowania się do 
wezwania do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie, organ nadzoru-
jący może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie 
zarządcy przymusowego. Warto jednak podkreślić, że przesłanki zastoso-
wania tej procedury są dosyć ogólne, a do tego jest ona często postrzegana 
jako środek fakultatywny, stąd w praktyce ministerstwa nadzorujące rzad-
ko z niej korzystają.

Tymczasem, jak wynika z danych przedstawionych przez poszczególne 
ministerstwa w odpowiedzi na interpelacje poselskie, około 50% z kilku ty-
sięcy fundacji działających w naszym kraju uchyla się od ustawowego obo-
wiązku sprawozdawczego, dlatego też w moim przekonaniu istnieje potrze-
ba pochylenia się nad tym problemem i wypracowania takich mechanizmów 
prawnych, które pozwoliłyby skutecznej egzekwować wykonywanie przez 
fundacje przepisów ustawy dotyczących obowiązku sprawozdawczego.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oddowiedd

Warszawa, 20.05.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana senatora Ryszarda Knosali złożonym podczas 

31. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 r., dotyczącym obowiązku spra-
wozdawczego fundacji, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

W świetle obowiązującego prawa w zasadzie jedynym obowiązkiem fundacji 
w stosunku do tzw. właściwego ministra jest składanie corocznych sprawozdań 
z działalności.

Wymóg składania tych sprawozdań wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.).

Zarówno Minister Sprawiedliwości, jak i inni ministrowie doświadczają w praktyce 
trudności z wyegzekwowaniem od fundacji obowiązku sprawozdawczego. Pomijając 
w tym miejscu kwestię przyczyn takiego stanu, uprzejmie informuję, że problem ze 
sprawozdawczością fundacji, która rzutuje na nadzór nad tymi podmiotami, został 
dostrzeżony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Uprzejmie wyjaśniam, że podjęte zo-
stały szeroko zakrojone prace analityczne zarówno w samym Ministerstwie Sprawied-
liwości, jak i przy udziale podmiotów zewnętrznych.

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 
w terminie do końca bieżącego roku, przygotuje opracowanie na temat potrzeby oraz 
kierunków zmian w polskim prawie w zakresie regulacji dotyczących fundacji. Nie-
zależnie od powyższego w planie pracy Departamentu Prawa Cywilnego Ministerstwa 
Sprawiedliwości na 2013 r. przewidziano przygotowanie do końca br. opracowanie 
koncepcji zmian w ustawie o fundacjach. Tezy sformułowane w tych dokumentach 
będą stanowić asumpt do opracowania projektu ustawy zmieniającej ustawę o fun-
dacjach, a zapewne także projektu rozporządzenia zmieniającego obowiązujące roz-
porządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529 ze zm.).

Dodatkowo pragnę poinformować, że pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP 
toczą się prace grupy roboczej, której celem jest analiza wymogów sprawozdawczych 
fundacji i wypracowanie koncepcji poprawy sytuacji w tym zakresie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracam się do Pana z zapytaniem dotyczącym korespondencji z dnia 

19.02.2013 (Znak: WU OZ BD.ZAR.5151.16.1.13.TZ, PP 6730.52.7.2012), 
skierowanej do Pana Ministra za pośrednictwem kujawsko-pomorskiego wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków.

Proszę o informację, na jakim etapie przygotowania jest odpowiedź dla 
jego nadawcy na wyżej wskazane pismo.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.05.13

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 24.04.2013 r. (sygn. BPS/043-31-1281/13) prze-

kazującego interpelację Senatora Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Ko-
biaka, z dnia 18.04.2013 r., w sprawie postanowienia Kierownika Delegatury w Byd-
goszczy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, z dnia 12.02.2013 r., 
znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.16.1.13.TZ, odmawiającego uzgodnienia projektu decy-
zji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 
budynków wielofunkcyjnych składających się z Domu Spokojnej Starości, obiektów 
o charakterze rekreacyjnym (basen) i kulturowo-edukacyjnym (warsztaty artystycz-
ne, punkt przedszkolny, uniwersytet trzeciego wieku, muzeum interaktywne, imprezy 
okolicznościowe) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr ew. 
833/2 w Pile w gminie Gostycyn, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Pani Alina S., pismem z dnia 19.02.2013 r. (data wpływu: 04.03.2013 r.), wniosła 
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zażalenie na ww. postanowienie.

W ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego zgromadzone zostały kom-
pletne akta postępowania i ustalony stan faktyczny sprawy.

Strony tego postępowania zostały zawiadomione o jego zakończeniu oraz o możli-
wości zapoznania się z aktami ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowo-
dów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Po upływie 
wskazanego terminu, niezwłocznie zostanie przygotowane rozstrzygnięcie w niniejszej 
sprawie, którego kopię pozwolę sobie przesłać do wiadomości Senatorowi Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej Panu Andrzejowi Kobiakowi.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Sekretarz Stanu 
Generalny Konserwator Zabytków 
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

nie rozpatrzy wniosków o dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowni-
ków pochodzących od tych pracodawców, którzy do 30 kwietnia nie złożą 
odpowiednich formularzy dotyczących ich bilansu oraz rachunków zysków 
i strat.

Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych mu-
szą złożyć podmioty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Z kolei praco-
dawcy, którzy są mikro- lub małymi przedsiębiorcami, nie mają wprawdzie 
obowiązku składania takiego sprawozdania, ale muszą przekazać fundu-
szowi oświadczenie, którego wzór znajduje się na jego stronie internetowej.

Pracodawcy, mając na uwadze swoje doświadczenia z poprzednich 
okresów, obawiają się, że PFRON po otrzymaniu sprawozdań finansowych 
w sposób nieuprawniony będzie wstrzymywał dopłaty do wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych, motywując to przeprowadzaną analizą sytuacji finanso-
wej podmiotu. Niekiedy wstrzymanie przez fundusz takiej pomocy trwa kilka 
miesięcy (przez wzajemną wymianę dokumentacji pomiędzy przedsiębiorcą 
a PFRON), po upływie których środki finansowe są uruchamiane i beneficjent 
w końcu otrzymuje pomoc. Jednakże już sama blokada środków wynikają-
ca z prowadzonej analizy finansowej może prowadzić do utraty płynności 
finansowej przedsiębiorstwa, a przecież celem funkcjonowania pomocy ze 
środków funduszu jest pomoc dla zakładów zatrudniających osoby niepeł-
nosprawne.

Szanowny Panie Ministrze, proszę o przedstawienie procedury – 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy o rehabilitacji – jaką 
będzie stosował PFRON po otrzymaniu sprawozdań finansowych za 2012 r. 
w obszarze oceny sytuacji finansowej w stosunku do beneficjentów pomocy.

Jakie terminy obowiązują PFRON przy wydawaniu ostatecznej oceny 
sytuacji finansowej beneficjentów pomocy? Mam tu na myśli sytuację, kiedy 
przedsiębiorcy po otrzymaniu pisma z PFRON wysłali dodatkowe dokumen-
ty (zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami wobec budżetu państwa, 
opinie banków i firm leasingowych, inne dowody świadczące o sytuacji 
ekonomicznej), dochowując czternastodniowego terminu wskazanego przez 
fundusz.

Przez jaki okres może być zablokowane dofinansowanie do wynagro-
dzeń w związku z oceną sytuacji finansowej?

Jakie kryteria w 2013 r. będzie stosować PFRON do oceny sytuacji eko-
nomicznej przedsiębiorstw zdefiniowanych jako mikro-, małe i średnie przed-
siębiorstwa? Czy będzie stosował również metody wskaźników Z-score? Jeś-
li tak, to jakie?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oddowiedd

Warszawa, 20.05.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kobiaka na 

31. posiedzeniu Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r. przesłane przy piśmie z dnia 
24 kwietnia 2013 r. (znak: BPS/043-31-1282/13) w sprawie badania sytuacji ekono-
micznej pracodawców wnioskujących o wypłatę pomocy w formie dofinansowania do 
wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśniam, że obowiązek 
i zasady sprawdzania kondycji ekonomicznej przedsiębiorców wynikają z przepisów 
wspólnotowych, wobec tego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych (PFRON) zobowiązany jest do ich stosowania i przestrzegania.

Muszę podkreślić, że szczególna dbałość o prawidłowe ustalenie uprawnienia pra-
codawców do uzyskania pomocy publicznej w formie subsydiów płacowych jest nie-
zbędna, gdyż stwierdzenie przez służby Komisji Europejskiej naruszenia prawa w tym 
zakresie spowodowałoby konieczność zwrotu wypłaconych środków wraz z odsetkami 
naliczonymi od tej kwoty od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaleg-
łości podatkowych. Dopuszczenie do takiej sytuacji mogłoby spowodować zagrożenie 
stabilności ekonomicznej przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 48a ust. 3 pkt 1 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 z późn. zm.), pomoc ze środków PFRON nie może zostać 
udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą, znaj-
dującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepi-
sach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej. Kryteria te są 
określone w pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu 
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004).

Zgodnie z art. 48a ust. 2 ustawy o rehabilitacji (…) środki PFRON, przyznane 
pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą na podstawie art. 26, art. 26a, 
art. 26d i art. 32 ust. 1 pkt 2 stanowią pomoc na zatrudnienie pracowników niepełno-
sprawnych w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w za-
stosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń bloko-
wych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

Na mocy art. 1 ust. 6 lit. c rozporządzenia Komisji nr 800/2008 nie ma ono za-
stosowania do przedsiębiorstw zagrożonych, a więc co do zasady nie można udzielić 
takiemu przedsiębiorstwu pomocy publicznej na zatrudnienie. Przy czym rozporzą-
dzenie Komisji nr 800/2008 przewiduje w art. 1 ust. 7 w odniesieniu do małych 
i średnich przedsiębiorstw odstąpienie od oceny wg pełnej definicji zagrożonego przed-
siębiorstwa i zastosowanie definicji uproszczonej.

Zakres informacji niezbędnych do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców 
wg definicji pełnej lub uproszczonej został uwzględniony w rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312) oraz rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż 
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 r. 
Nr 254, poz. 1704).

Pracodawca, który zaznaczy w części B ww. zakresu informacji choćby jeden 
z punktów 1, 2, 3 lub 4, spełnia definicję przedsiębiorcy zagrożonego (określoną w Wy-
tycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restruk-
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turyzacji zagrożonych przedsiębiorstw), wobec czego dofinansowanie do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych nie może zostać udzielone. W takim przypadku 
w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji następuje automatyczna blokada 
możliwości wypłaty dofinansowania. PFRON nie wstrzymuje wypłat dofinansowań 
prewencyjnie do czasu zbadania sytuacji finansowej pracodawcy, lecz tylko w przy-
padkach, gdy z wniosku złożonego przez pracodawcę wynika, że jest przedsiębior-
stwem zagrożonym. Dopiero wtedy wszczyna się postępowanie administracyjne w celu 
ustalenia stanu faktycznego w zakresie sytuacji ekonomicznej.

Innym przypadkiem jest badanie przez PFRON sytuacji ekonomicznej po złożeniu 
przez pracodawców sprawozdań finansowych. Jak wyżej wspomniano PFRON nie sto-
suje prewencyjnego blokowania wypłat. Natomiast w sytuacji, gdy z analizy sprawo-
zdań finansowych będzie wynikało, że przedsiębiorca jest zagrożony, dofinansowanie 
zostanie zablokowane i nastąpi wszczęcie postępowania administracyjnego, w celu 
ustalenia stanu faktycznego, w zakresie sytuacji ekonomicznej.

Przy analizie sytuacji ekonomicznej – w przypadkach, w których zastosowanie do 
oceny wyłącznie kryteriów z definicji pełnej, czy uproszczonej, przedsiębiorstwa za-
grożonego nie pozwala na określenie czy sytuacja ekonomiczna jest trudna, czy nie 
– PFRON może wykorzystać inne dostępne informacje i metody oceny sytuacji ekono-
micznej pracodawców ubiegających się o pomoc publiczną na zatrudnienie.

W przypadkach, gdy sytuacja ekonomiczna jest powodem odmowy udzielenia po-
mocy, kryteria dokonanej przez PFRON oceny są przedstawiane pracodawcom. Mogą 
być one zróżnicowane – kryteria zawarte w przepisach Komisji Europejskiej są okreś-
lone dla sytuacji typowych (występujących zazwyczaj). W trakcie prowadzonych po-
stępowań administracyjnych pracodawcy mają pełne prawo do przedstawienia swoich 
argumentów.

Organ I instancji jest zobowiązany do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki – 
w czasie niezbędnym do załatwienia danej sprawy przy prawidłowej organizacji pra-
cy. Kodeks postępowania administracyjnego określa następujące terminy załatwiania 
spraw w pierwszej instancji:

∙ niezwłocznie – w sprawach, które można rozstrzygnąć na podstawie faktów lub 
dowodów znanych powszechnie organowi z urzędu, przedstawionych przez stronę 
oraz możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ;

∙ nie dłużej niż miesiąc od wszczęcia postępowania – w sprawach wymagających 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;

∙ nie dłużej niż 2 miesiące – w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Organ, który nie załatwił sprawy w terminie, jest zobowiązany powiadomić o tym 

stronę, podając powody zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Na nie-
załatwienie sprawy w terminie przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia, a po 
wyczerpaniu tego środka – skarga do sądu administracyjnego.

Łączę wyrazy szacunku 
 
MINISTER 
z up. Jacek Męcina 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 
oraz do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowni Panowie Ministrowie!
Do mojego biura senatorskiego, w czasie pełnionych dyżurów, zgła-

szają się osoby, które informują o otrzymanych przez nie mandatach za 
przekroczenie prędkości o 11–14 km/h. Najczęściej dotyczy to terenów 
zabudowanych, w których dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h. 
Urządzenia rejestrują prędkość na przykład 61 km/h. Pomiar następuje 
oczywiście z pewną niedokładnością, gdyż tolerancja błędu tych urządzeń 
wynosi 3 km/h. Tak więc wskazanie 61 km/h wcale nie świadczy o tym, 
że samochód jechał dokładnie z taką prędkością, lecz o tym, że jechał 
z prędkością pomiędzy 58 a 61 km/h. Niedokładność pomiaru interpretu-
je się na korzyść kierowcy, a więc należałoby uznać, że kierowca jechał 
z prędkością 58 km/h lub szybciej. W tej sytuacji nie powinien otrzymać 
mandatu, bo dokument ten zawiera nieprawdziwą informację, taką, że sa-
mochód jechał z prędkością 61 km/h, a pobranie pieniędzy należy uznać 
za wyłudzenie.

Osobną sprawą, jaką sygnalizują zainteresowani, jest fakt, że za ta-
kie samo przekroczenie prędkości mieszkańcy gminy, w której jest zamon-
towany radar, są jedynie pouczani, a „obcy” karani finansowo. Wójt i radni 
wiedzą, że gdyby zaczęli karać mieszkańców swojej gminy, w najbliższych 
wyborach nie uzyskaliby reelekcji. Łamie to jednak zasadę równości obywa-
teli wobec prawa.

Zwracam się z prośbą do ministerstw, którymi panowie kierują, by zwró-
ciły uwagę na powyżej opisany problem.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak

Oddowiedd�  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 28 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka, złożone podczas 

31. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 r., uprzejmie informuję, że za-
gadnienia poruszone w oświadczeniu pozostają poza zakresem właściwości Ministra 
Sprawiedliwości.

Właściwości techniczne urządzeń rejestrujących przekroczenia administracyjnie 
dopuszczalnej prędkości, w tym także kwestie związane z tolerancją błędu pomiarów 
prędkości wykonywanych za pomocą tych urządzeń, należą do zakresu kompetencji 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
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Jeżeli chodzi zaś o praktykę organów ścigania wykroczeń drogowych, w tym także 
Policji to jest to domena właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych.

Przedstawione problemy nie podlegają zatem ocenie, czy też kontroli ze strony Mi-
nistra Sprawiedliwości. Niemniej jednak, odnosząc się do stanu faktycznego opisane-
go w oświadczeniu, należy podkreślić, że niezależnie od ewentualnego błędu pomiaru 
prędkości, poruszanie się w terenie zabudowanym pojazdem mechanicznym z prędko-
ścią 58 km/h wypełnia znamiona wykroczenia, gdyż oznacza przekroczenie prędkości 
dozwolonej w takim terenie (50 km/h). Warto także dodać, że niedokładność pomiaru 
wykonanego przez fotoradar z pewnością byłaby okolicznością, którą w razie odmowy 
przyjęcia mandatu, badałby sąd, orzekający w danej sprawie.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Podsekretarz Stanu 
Michał Królikowski

Oddowiedd�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 23 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo Nr BPS/043-31-1283-MTBGM/13 z dnia 24 kwietnia 

2013 r. przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kobiaka pod-
czas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 r., dotyczące stosowania 
urządzeń rejestrujących na drogach, przedstawiam – w zakresie właściwości resortu 
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej – następujące stanowisko.

Wymagania dla przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów reguluje rozporządze-
nie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym po-
winny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz 
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 225, poz. 1663). Przedmioto-
wa regulacja określa wartości dopuszczalnych błędów granicznych wskazania prędko-
ści przyrządu wyłącznie na potrzeby uzyskania decyzji zatwierdzenia typu, legalizacji 
pierwotnej oraz legalizacji ponownej, które:

1) w warunkach odniesienia wynoszą +/- 1 km/h dla prędkości do 100 km/h, 
+/- 1% wartości mierzonej dla prędkości powyżej 100 km/h; 

2) w znamionowych warunkach użytkowania +/- 3 km/h dla prędkości do 100 
km/h oraz +/- 3% wartości mierzonej dla prędkości powyżej 100 km/h.

Należy podkreślić, że urządzenia będące w posiadaniu Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego uzyskały decyzje zatwierdzenia typu wydane przez Prezesa 
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Głównego Urzędu Miar oraz świadectwa legalizacji, spełniają tym samym wymagania 
metrologiczne dla tego typu urządzeń w związku z czym ich wskazania traktowane są 
jako wiążące.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku postępowań prowadzonych 
przez Inspekcję Transportu Drogowego na podstawie materiału zarejestrowanego 
przez urządzenia rejestrujące, miejsce zamieszkania właściciela, posiadacza lub kie-
rującego pojazdem nie wpływa na sposób ani na tryb procedowania oraz zakończenia 
sprawy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Maciej Jankowski 
Podsekretarz Stanu



31. posiedzenie Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r. 67

Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja

Szanowny Panie Prezydencie!
Zwróciłem się do przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Celowej 

Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aqua-Zdrój” Sp. z o.o. w Wał-
brzychu z prośbą o wyjaśnienie problemów z rozliczeniem umowy z Przed-
siębiorstwem Budowlano-Usługowym Budopol SA z Bydgoszczy.

Firma Budopol jako generalny wykonawca domaga się zapłaty około 
30 milionów zł za zrealizowane prace. Brak zapłaty może doprowadzić do 
upadku przedsiębiorstwa i firm – podwykonawców inwestycji. Dotyczy to 
zatem nie tylko podmiotów gospodarczych z województwa kujawsko-pomor-
skiego, ale i dolnośląskiego. W odpowiedzi, która przyszła w niespełna mie-
siąc po wysłaniu mojego pisma, poinformowano mnie jedynie o tym, że spół-
ka zajęła już stanowisko w tej sprawie i przesłano kopię tegoż stanowiska.

Wyjaśnione w nim zostało, że rada nadzorcza spółki nie stwierdziła nie-
prawidłowości w rozliczeniu inwestycji. Podano, że spółka „nie ma możliwo-
ści wypłaty środków na podstawie swobodnego uznania, a jedynie w grani-
cach i na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i tylko 
po właściwym udokumentowaniu podstaw tych wydatków (wykonania, od-
bioru i udokumentowania robót)”.

Chciałbym zatem dowiedzieć się: jakie konkretnie przepisy zostały tu 
wzięte pod uwagę i czy przerwane i wykonane prace zostały odebrane, a jeśli 
nie, to dlaczego? Dlaczego spółka nie ustosunkowała się do wyników inwen-
taryzacji sporządzonej przez firmę Budopol? Jaki był powód odesłania pod 
koniec grudnia zeszłego roku faktury za prace wykonane w lipcu?

Jako senator ziemi bydgoskiej staram się dbać o interesy bydgoszczan, 
a zwłaszcza o ich miejsca pracy. Brak wsparcia ze strony miasta Wałbrzy-
cha w szybkim rozwiązaniu rozliczeniowego konfliktu może doprowadzić do 
zrujnowania przedsiębiorstwa, które na dno pociągnie za sobą także firmy 
współpracujące, również z Państwa regionu. Oznacza to zwolnienia setek 
ludzi, których rodziny w zdecydowanej większości pozostaną w trudnej sy-
tuacji materialnej.

Będę Panu niezmiernie wdzięczny za wsparcie w tej kwestii i pomoc 
Przedsiębiorstwu Budowlano-Usługowemu Budopol SA w uzyskaniu sto-
sownych należności za wykonane przez nich prace.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oddowiedd

Wałbrzych, 10 maja 2013 r.

Pan 
Andrzej Kobiak 
 
Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo znak BPS/043-31-1284/13 z dnia 24.04.2013 roku, wyja-
śniam, iż spór pomiędzy byłym Generalnym Wykonawcą, a Spółką Celową Wałbrzyskie 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 
będzie rozstrzygany przez sąd powszechny. Jak wynika z informacji uzyskanej od 
Prezesa Zarządu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjno-Sportowe „AQUA 
– ZDRÓJ” Sp. z o.o. PBU Budopol SA złożył pozew do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, 
jednak pismo procesowe do dnia dzisiejszego nie zostało jeszcze doręczone Spółce. 
Wobec odmiennej oceny zaistniałego stanu faktycznego i prawnego sprawa wymaga 
wnikliwej analizy przez niezawisły sąd. Wskazana przez Pana kwota 30 mln zł nie 
dotyczy tylko robót. W tej kwocie zawierają się m.in. naliczone bezpodstawnie przez 
PBU Budopol SA kary umowne za odstąpienie od umowy, które w ocenie Spółki jest 
nieskuteczne oraz bezzasadne obciążenie za materiały pozostawione na budowie.

Przychylam się do stanowiska, które zajęła Rada Nadzorcza, iż Spółka Celowa 
nie ma możliwości wypłaty środków na podstawie swobodnego uznania, a jedynie 
w granicach i na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i tylko po 
właściwym udokumentowaniu podstaw tych wydatków (wykonania robót prawidłowo 
zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbio-
ru Robót Budowlanych, odbioru i udokumentowania robót). Zgodnie oświadczeniem 
Prezesa Spółki Celowej w czasie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych przez 
PBU Budopol SA robót oraz kontynuacji robót przez nowych wykonawców ujawniono 
szereg wad fizycznych i prawnych (braki w dokumentacji), do usunięcia których PBU 
Budopol SA jest wciąż wzywany. PBU Budopol SA nie przystąpił do usunięcia wad.

Podaję nadto, iż z uwagi na odmowę wydania części dokumentów oraz ujawnione 
istotne wady, które skutkują szkodą Spółki w znacznym rozmiarze niezbędne było 
także zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa.

Mając na względzie powyższe, wskazuję, iż zasadność jakichkolwiek żądań PBU 
Budopol SA może być tylko rozstrzygnięta przez niezawisły sąd.

Z poważaniem 
 
PREZYDENT 
Miasta Wałbrzycha 
Roman Szełemej
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 103 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej dziecko poniżej dziesiątego roku życia, przyjęte do placówki opie-
kuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, zostaje niezwłocznie przenie-
sione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej.

Z przywołanego przepisu wynika, że dziecko nie powinno przebywać 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dłużej, niż jest 
to konieczne do tego, aby zapewnić mu pieczę zastępczą w formie rodzinnej. 
Jednakże w praktyce mogą pojawić się trudności ze znalezieniem rodziny za-
stępczej lub rodzinnego domu dziecka, gotowych na przyjęcie danego dziec-
ka. Może się okazać, że takie rodziny lub rodzinne domy dziecka są, jednak-
że są położone w innym powiecie. W takiej sytuacji dziecko narażone jest 
na utratę kontaktu z bliskimi, szok związany z kolejną, nagłą i diametralną 
zmianą środowiska oraz inne negatywne skutki związane z przeniesieniem 
do nowego środowiska. Oczywiste jest, że nie w każdej sytuacji przeniesie-
nie dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej będzie dla niego korzystne.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w oce-
nie ministerstwa przepis art. 103 ust. 9 ma charakter obligujący, to znaczy, 
że właściwy organ musi dziecko przenieść do rodzinnej pieczy zastępczej, 
czy też może on tego nie wykonać, jeżeli uzna, że przeniesienie nie spełni 
celów ustawowych, wskazanych w szczególności w art. 4 ustawy, zgodnie 
z którym, stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka 
i rodziny oraz prawo dziecka do:

1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowania poza 
rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, 
jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;

2) powrotu do rodziny;
3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przy-

padków, w których sąd zakazał takich kontaktów;
4) stabilnego środowiska wychowawczego;
5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz za-

bawy i wypoczynku;
6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;
8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowied-

nio do jego wieku i stopnia dojrzałości;
9) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
10) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oddowiedd

Warszawa, 21 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 24 kwietnia 2013 r., znak: 

BPS/043-31-1285/13, dotyczące oświadczenia senatora Rafała Muchackiego, złożo-
nego podczas 31. posiedzenia Senatu RP w sprawie wyjaśnienia przepisu art. 103 
ust. 9, uprzejmie wyjaśniam.

Przepis art. 103 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. zobowiązuje powiat do nie-
zwłocznego umieszczenia dziecka poniżej 10 roku życia, przyjętego do placówki inter-
wencyjnej w jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej. Jest to przepis obligatoryjny 
dla powiatu odpowiedzialnego za zorganizowanie pieczy zastępczej dla dziecka. Dla 
samorządów powiatowych zadaniem pierwszoplanowym powinno być przygotowanie 
miejsc dla młodszych dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję 
pogotowia rodzinnego oraz dbanie o to, aby dzieci młodsze, umieszczane w trybie in-
terwencyjnym, zawsze znalazły tam swoje miejsce.

W art. 95 ust. 2 wprowadzono wprawdzie wyjątki od przywołanej na wstępie zasa-
dy, ale dotyczą one szczególnej sytuacji dziecka. Umieszczenie dziecka poniżej 10 r.ż. 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 
specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczegól-
nie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Od 2009 r. opiekunom prawnym kodeks rodzinny i opiekuńczy (k.r. i o.) 

przyznał uprawnienie do występowania do sądu rodzinnego i opiekuńczego 
o wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Na mocy art. 162 §3 k.r. i o. wy-
nagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka 
została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub 
majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podsta-
wie przepisów o pomocy społecznej.

Ustawa o pomocy społecznej wypowiada się lakonicznie na temat reali-
zacji postanowień sądu przyznających wynagrodzenie dla opiekuna praw-
nego. Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „Wynagrodze-
nie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. 
Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 
1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 
bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia”. 
Art. 53a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej stanowi zaś, że „Udzielenie 
świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga 
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania de-
cyzji administracyjnej”. Słusznie ustawodawca przyjął maksymalne uprosz-
czenie procedury związanej z uzyskaniem wynagrodzenia przyznanego 
opiekunowi ze środków publicznych.

Wątpliwości budzi sytuacja, kiedy osoba uprawniona z mocy postano-
wienia sądu zwróci się do właściwego ośrodka pomocy społecznej o wypła-
tę dopiero w kilka miesięcy po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. 
Czy w takim wypadku wynagrodzenie należy wypłacić niejako wstecz, czy-
li z uwzględnieniem czasu od dnia uprawomocnienia się postanowienia do 
dnia zgłoszenia się uprawnionego po wypłatę, czy też prawidłowe byłoby 
wypłacenie wynagrodzenia dopiero od dnia wpłynięcia wniosku o wypłatę 
tegoż wynagrodzenia?

Za tym pierwszym rozwiązaniem przemawia brzmienie art. 53a ustawy 
o pomocy społecznej oraz fakt, że wynagrodzenie przysługuje na podstawie 
orzeczenia sądu. Z drugiej strony środki na wynagrodzenia są przekazy-
wane przez urzędy wojewódzkie w formie dotacji celowej „na przyszłość”, 
toteż wypłaty wynagrodzeń „wstecz” budzą opór tychże urzędów, zaś nie-
dopuszczalne jest obciążanie budżetów gmin odpowiedzialnością finansową 
w takim przypadku.

Zdarza się również, że do ośrodka pomocy społecznej wpływa postano-
wienie sądu o przyznaniu wynagrodzenia, gdy osoba uprawniona do pobie-
rania wynagrodzenia jeszcze nie wystąpiła do ośrodka pomocy społecznej 
o taką wypłatę. Czy w takim przypadku ośrodek pomocy społecznej powi-
nien samodzielnie poszukiwać osoby, której przyznano wynagrodzenie ze 
środków publicznych?

W związku z tymi wątpliwościami proszę o informację, czy ministerstwo 
rozważy nowelizację art. 53a ustawy o pomocy społecznej, tak aby stało 
się jasne czy wynagrodzenie należy się od dnia uprawomocnienia się po-
stanowienia sądu, bez względu na termin wpływu wniosku o wypłatę, czy 
też wynagrodzenie to należy wypłacać od chwili, gdy ośrodek pomocy spo-
łecznej dowie się o postanowieniu sądu, bez względu na źródło, z którego ta 
informacja pochodzi – co wiąże się z koniecznością „poszukiwania” upraw-
nionego do otrzymania wynagrodzenia.

W takim przypadku zasadne wydaje się, aby ustawa precyzowała, że 
sąd przesyła do miejscowo właściwego ośrodka pomocy społecznej prawo-
mocne postanowienie wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 
uprawnionej.

A może wynagrodzenie należy się osobie uprawnionej na mocy posta-
nowienia sądu dopiero z chwilą wystąpienia ze stosownym wnioskiem do 
właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej. Należałoby uczulić sądy 
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rodzinne i opiekuńcze na kwestię pouczania osób uprawnionych o koniecz-
ności złożenia stosownego wniosku w ośrodku pomocy społecznej.

Ostatnie rozwiązanie wydaje się najkorzystniejsze z punktu widze-
nia sprawnego działania administracji, rozwiewałoby bowiem wątpliwości 
związane z rozliczaniem i rezerwowaniem środków na wypłacane wyna-
grodzenia. Ponadto takie rozwiązanie motywowałoby osoby uprawnione do 
niezwłocznego przedstawiania postanowień sądu, co z kolei ułatwiłoby re-
zerwowanie odpowiednich środków na wypłatę wynagrodzeń.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki

Oddowiedd�

Warszawa, 21 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Rafała Muchackiego, złożone w dniu 

18 kwietnia br. na 31. posiedzeniu Senatu, uprzejmie wyjaśniam.
Na mocy art. 36 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 182, z późn. zm.) o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki 
jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, należy więc stosować przepisy tej 
ustawy.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres mie-
siąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz 
z wymaganą dokumentacją. W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obej-
muje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świad-
czenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca 
i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem – art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy 
społecznej. Przepis ten znajduje zastosowanie również na gruncie wypłaty wynagro-
dzeń dla opiekunów.

W obecnym stanie prawnym, nawet jeżeli sąd w postanowieniu, wbrew normie 
z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, określi inny termin wypłaty wynagro-
dzenia lub ustali inną wysokość wynagrodzenia niż stanowi to ustawa, a wadliwe 
postanowienie nie zostanie wzruszone w drodze zażalenia, organ pomocy społecznej 
musi wykonać prawomocne postanowienie sądu.

Biorąc pod uwagę występujące w obrębie całego kraju problemy z wykonalnością 
wadliwych orzeczeń w sprawie wynagrodzeń dla opiekunów, w pismach do Minister-
stwa Sprawiedliwości wielokrotnie sygnalizowano problem z ich wzruszaniem. W jed-
nym z pism Minister Pracy i Polityki Społecznej zaproponował taką zmianę przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego, która umożliwiłaby kierownikowi ośrodka pomocy 
społecznej uczestniczenie w postępowaniu w sprawie o przyznanie opiekunowi wyna-
grodzenia na prawach uczestnika tego postępowania. W praktyce zagwarantowałoby 
to podmiotom bezpośrednio zainteresowanym rozstrzygnięciem, czyli kierownikom 
ośrodków pomocy społecznej, możliwość wzruszania wadliwych postanowień w trybie 
zwykłym, tj. przed ich uprawomocnieniem się.
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W odniesieniu do przedmiotowej propozycji Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, 
że obecnie obowiązujące przepisy procedury cywilnej w sposób wystarczający gwaran-
tują kierownikowi ośrodka pomocy społecznej udział w postępowaniu w charakterze 
uczestnika postępowania.

Równocześnie zgadzam się z Panem Senatorem, że przepisy dotyczące trybu wy-
płaty wynagrodzeń dla opiekunów wymagają zmian, jednak nie wydaje się wystarcza-
jąca w tym zakresie nowelizacja jedynie ustawy o pomocy społecznej.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do generalnego konserwatora zabytków Piotra Żuchowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane prowadzenie robót 

budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków 
lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie 
tych robót wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków. Powyższy obowiązek powtórzony został w ustawie o ochronie zabyt-
ków i opiece na zabytkami, której art. 36 wyraźnie ustanawia obowiązek 
uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie robót bu-
dowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Tryb uzyskiwania pozwolenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1 prawa 
budowlanego, szczegółowo opisuje rozporządzenie ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konser-
watorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Zgodnie z §4 ust. 1 
tego rozporządzenia wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót 
budowlanych zawiera:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót 

budowlanych;
4) imię, nazwisko i adres osoby:
a) kierującej robotami budowlanymi,
b) wykonującej nadzór inwestorski
– albo oświadczenie, że osoba kierująca robotami budowlanymi lub 

osoba wykonująca nadzór inwestorski zostaną wyłonione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozporządzenie słusznie wskazuje na możliwość wystąpienia z wnio-
skiem do konserwatora zabytków jeszcze przed rozpoczęciem procedury 
przetargowej, gdyż ewentualne zastrzeżenia konserwatora mogą mieć zna-
czące skutki dla treści projektu, a tym samym na zakres specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia.

W związku z powyższym §11 ust. 1 wymienionego rozporządzenia sta-
nowi, że jeżeli wniosek, o którym mowa w §4 ust. 1, zawiera oświadczenie, 
o którym mowa w §4 ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków, w dro-
dze postanowienia, zatwierdza pod względem konserwatorskim załączony 
do wniosku program albo projekt, o którym mowa odpowiednio w §4 ust. 2 
pkt 1, jeżeli spełnia on warunki do wydania pozwolenia. Tym samym inwe-
stor ma gwarancję, że po wyłonieniu osoby kierującej robotami budowlanymi 
lub wykonującej nadzór inwestorski uzyska od konserwatora pozwolenie na 
roboty budowlane.

Powyższe rozwiązania budzą jednak wątpliwości wśród inwestorów, 
którzy zmuszeni są oczekiwać na uzyskanie pozwolenia konserwatora, 
aby wystąpić do właściwego starosty o wydanie pozwolenia na budowę, 
pomimo faktu że rozwiązania merytoryczne zostały zatwierdzone posta-
nowieniem, a jedyną kwestią wymagającą dopełnienia jest osoba kie-
rownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. W tej sytuacji 
wydaje się, że inwestor powinien móc uzyskać pozwolenie na budowę 
u starosty, posługując się wyłącznie postanowieniem konserwatora za-
bytków, który zatwierdził pod względem merytorycznym projekt inwe-
stora. Takie rozwiązanie znacznie przyspieszyłoby proces inwestycyjny, 
ponadto nie wydaje się, aby stanowiło to jakiekolwiek zagrożenie dla 
chronionych zabytków.

Mając powyższe na uwadze, proszę o przedstawienie stanowiska, czy 
postanowienie konserwatora zabytków, o którym mowa w §11 ust. 1 roz-
porządzenia, stanowi pozwolenie na prowadzenie robót, o którym mowa 
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w art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, czy też inwestor pomimo za-
twierdzenia postanowieniem jego wniosku zmuszony jest czekać na uzyska-
nie pozwolenia na prowadzenie tych robót po myśli stojącej za §11 ust. 3 
rozporządzenia.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki

Oddowiedd�

Warszawa, 31 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Rafała Muchackiego złożone na 
31. posiedzeniu Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r., skierowane do Generalnego 
Konserwatora Zabytków przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
BPS/043-31-1287/13 w sprawie pozwoleń konserwatorskich na prowadzenie ro-
bót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, uprzejmie proszę 
o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Nie budzi wątpliwości, że proces inwestycyjno-budowlany jest ciągiem działań 
prawnych i faktycznych, obejmującym m.in. czynności organów administracyjnych, 
których celem jest zidentyfikowanie ewentualnych zagrożeń dla dziedzictwa kultu-
rowego związanych z danym zamierzeniem inwestycyjnym i zminimalizowanie ich 
znaczenia. Warunkiem prowadzenia robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków jest zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. 
zm.) uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, które przybiera 
formę decyzji administracyjnej. Art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) uzależnia z kolei wydanie 
pozwolenia na budowę przy obiekcie budowlanym lub na obszarze wpisanym do reje-
stru zabytków od wcześniejszego uzyskania przez inwestora pozwolenia konserwator-
skiego. Powołany przepis jest jedynie potwierdzeniem wyrażonej w art. 32 ust. pkt 2 
zasady, że pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wyda-
ne po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, 
pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.

Pozwolenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego nie należy utoż-
samiać z postanowieniem w sprawie zatwierdzenia pod względem konserwatorskim 
projektu budowlanego. Przedmiotowe postanowienie, którego podstawą prawną jest 
akt normatywny rangi podstawowej, §11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwator-
skich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987), ma znaczenie jedynie proceso-
we i nie zastępuje ostatecznej decyzji administracyjnej.

Warto podkreślić, że przedmiotem postępowania o wydanie pozwolenia, o którym 
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków jest zbadanie samej dopusz-
czalności robót budowlanych, ustalenie warunków ich realizacji, a także ocena kwa-
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lifikacji osób odpowiedzialnych za ich wykonanie. Wydanie trafnego rozstrzygnięcia 
w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków bez rozpoznania jaki poziom przygotowania zawodowego w zakresie 
postępowania z obiektami zabytkowymi prezentują osoby mające zarządzać procesem 
realizacji tych robót jest niemożliwe z punktu widzenia osiągnięcia założonej wartości 
merytorycznej, jaką jest zachowanie walorów zabytkowych. Sprawa kwalifikacji osób, 
wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nie-
ruchomych wpisanych do rejestru, nie może pozostać poza kontrolą organów admini-
stracji konserwatorskiej.

Instytucja zatwierdzenia projektu budowlanego została wprowadzona z myślą 
o inwestorach, którzy dysponują dokumentacją projektową inwestycji, jednak nie 
mogą przed zakończeniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicz-
nego wskazać osób, które będą pełniły funkcje kierownika budowy oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego w trakcie jej realizacji. Postanowienie to stanowi akceptację 
przedmiotu i zakresu przewidzianych prac i daje gwarancję uzyskania pozwolenia na 
prowadzenie robót budowlanych, pod warunkiem wskazania osób pełniących samo-
dzielne funkcje w budownictwie o wymaganych kwalifikacjach. Nie jest jednak samo-
istną podstawą podjęcia jakichkolwiek działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków.

Sekretarz Stanu 
GENERALNY 
KONSERWATOR ZABYTKÓW 
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Złośliwi twierdzą, że stan wojenny zostawił w polskim prawie dwie pa-

miątki: Kartę Nauczyciela i ustawę o wychowaniu w trzeźwości. To właśnie 
w sprawie tej drugiej pamiątki chciałbym się do Pana zwrócić.

Wspomniana ustawa w równym stopniu dotyczy dziewięciu ministrów, 
stąd uznaję, że leży bezpośrednio w kompetencjach prezesa Rady Mini-
strów. Być może właśnie przez tak skomplikowane umocowanie przetrwała 
bez większych zmian przez trzydzieści lat.

Chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty, które przez trzydzieści lat 
być może się zdezaktualizowały i wraz ze zmianami kulturowymi społeczeń-
stwa przestały być niezbędne. Pierwszy aspekt dotyczy zakazu picia alko-
holu na świeżym powietrzu, to jest „na ulicach, placach i w parkach”. Czy nie 
należałoby rozważyć możliwości wyznaczenia przez samorządy terytorialne 
stref wolnych od tego zakazu, zwłaszcza w miejscach piknikowych, gdzie 
ludność wypoczywa na świeżym powietrzu, często grillując. Obecnie obo-
wiązujący przepis nierzadko nie jest w praktyce respektowany, co być może 
wynika ze słabości państwa polskiego, ale jest niezmienny od wielu lat.

Przy okazji Euro 2012 mieliśmy przykład zderzenia kulturowego polskiej 
ustawy z praktyką stosowaną przez organizatorów światowych imprez – zo-
staliśmy niejako zmuszeni do zmiany całych stref kibica, czyli na przykład 
wrocławskiego Rynku, w jeden wielki ogródek piwny. Dla organizatorów nie 
do zaakceptowania było też to, że polskie prawo nie pozwala wypić na sta-
dionie piwa lub szklanki whisky (w zależności od statusu kibica).

Warto zauważyć, że zmienił się charakter pitych trunków – obecnie rza-
dziej są to mocne alkohole, w tym wódki, a częściej są to piwa i wina – zaś 
celem konsumpcji przestało być wyłącznie upojenie alkoholowe. Nieobyczaj-
ne zachowania oczywiście nadal byłyby karalne, jednak samo picie w wy-
znaczonej strefie przestałoby być penalizowane. Mogłoby to pozytywnie od-
bić się na wzorcach społecznych – alkohol przestałby być kojarzony wyłącz-
nie z patologią i stałoby się jasne, że można wypić piwo podczas spędzania 
popołudnia na świeżym powietrzu.

Drugi aspekt dotyczy zakazu dystrybucji napojów alkoholowych na tere-
nie zakładów pracy (przez lata parlamentarzyści stali tu jawnie ponad pra-
wem). Kiedy we Wrocławiu zaczęły otwierać swe siedziby międzynarodowe 
korporacje, zetknęliśmy się z dużym zdziwieniem gości z Niemiec i Czech, że 
w zaopatrywanych przez firmę lodówkach w pokoju socjalnym nie ma piwa. 
Do rangi anegdoty urosły tłumaczenia Polaków, że u nas nie wolno podawać 
alkoholu w zakładach pracy, na co goście odpowiadali, że nie chodzi o alko-
hol, tylko o piwo.

Być może nadszedł czas, by kwestię tego, czy pracownik może wypić 
piwo do obiadu, regulował pracodawca, który najlepiej zna specyfikę danej 
pracy i swojej załogi, a nie trzydziestoletnia ustawa.

W związku z tym kieruję do Pana Premiera następujące pytania.
1. Czy planowane są zmiany w wyżej wymienionej ustawie?
2. Czy planowana jest lub czy mogłaby zostać zaplanowana liberali-

zacja przepisów dotyczących spożywania alkoholu na świeżym powietrzu 
(w wyznaczonych przez samorząd miejscach)?

3. Czy planowana jest lub mogłaby zostać zaplanowana liberalizacja 
przepisów dotyczących spożywania alkoholu w zakładach pracy?

4. Czy planowana jest lub mogłaby zostać zaplanowana liberalizacja 
przepisów dotyczących spożywania alkoholu w środkach transportu publicz-
nego, na przykład w wagonach Wars lub w samolotach?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oddowiedd�  
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2013.05.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Jarosława Obremskiego Sena-

tora RP podczas 31. posiedzenia Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r. (BPS/043-31- 
-1288/13) w sprawie zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie proszę o przyjęcie 
poniższych informacji.

W kwestii zmian w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 z późn. zm.), dalej 
jako Ustawa, dotyczących liberalizacji przepisów dotyczących spożywania alkoholu, 
uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje zmian niniejszej ustawy 
w przedmiotowym zakresie.

W odniesieniu do pytania o liberalizację przepisów dotyczących spożywa-
nia alkoholu na świeżym powietrzu, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 14 
ust. 2a Ustawy zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, pla-
cach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, 
w punktach sprzedaży tych napojów. Unormowanie to służy realizacji dwóch istot-
nych z punktu widzenia interesu publicznego celów: bezpieczeństwa publicznego 
oraz zdrowia publicznego. Należy zauważyć, że spożywanie alkoholu stanowi jeden 
z podstawowych czynników sprzyjających popełnianiu czynów zabronionych. Jak 
wynika z informacji uzyskanych z Komendy Głównej Policji tylko w 2011 r. spośród 
240 888 przebadanych sprawców przestępstw aż 81% znajdowało się w stanie nie-
trzeźwym. Nietrzeźwość stanowi także istotne tło wybryków o charakterze chuli-
gańskim (79% sprawców przestępstwa uszkodzenia rzeczy znajdowało się w chwili 
czynu w stanie nietrzeźwym). Wprowadzenie zatem ograniczenia spożywania al-
koholu w miejscach publicznych poza obszarami do tego wyznaczonymi jest wy-
soce uzasadnione względami bezpieczeństwa powszechnego. Warto jednakże pod-
kreślić, że ustawodawca dopuszcza możliwość spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych o ile odbywa się to w wyznaczonych do tego punktach sprzedaży. 
Rozwiązanie takie pozwala na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych przy 
jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego spożycia alkoholu przez wprowadzenie 
ograniczeń w zakresie dostępności ekonomicznej alkoholu (wyższe ceny alkoho-
lu w sprzedaży gastronomicznej), co w istotny sposób przyczynia się do redukcji 
zarówno szkód zdrowotnych jak i społecznych spowodowanych przez nadmierne 
spożycie alkoholu. Z powyższych względów Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje 
liberalizacji przepisów w niniejszym zakresie.

W odniesieniu do pytania o liberalizację przepisów dotyczących spożywania alko-
holu w miejscu pracy, uprzejmie informuję, że kwestia trzeźwości w miejscu pracy jest 
i zdaniem resortu być powinna przedmiotem szczególnej troski Ustawodawcy. Art. 1 
Ustawy wymienia działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy wśród podstawo-
wych zadań organów administracji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Trzeźwość w miejscu pracy, tak po stronie pracownika jak 
i osób zarządzających jego pracą, stanowi warunek konieczny zachowania bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy. Z powyższych względów Ministerstwo Zdrowia 
nie przewiduje liberalizacji przepisów w niniejszym zakresie.

W odniesieniu do pytania o liberalizację przepisów dotyczących spożywania alko-
holu w środkach transportu publicznego przypomnieć należy, że zgodnie z obowią-
zującymi unormowaniami dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów 
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alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa w wagonach restauracyjnych i bufetach 
w pociągach, jak również napojów alkoholowych o zawartości do 18% w żegludze 
międzynarodowej i samolotach komunikacji międzynarodowej. Zdaniem Ministerstwa 
Zdrowia obowiązujące uregulowania w tym zakresie są wystarczające i nie wymagają 
żadnych zmian.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

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

Szanowny Panie Ministrze!
Zostałem poproszony o interwencję u Pana przez grupę wyborców pra-

cujących w branży windykacyjnej i zajmujących się odzyskiwaniem udzie-
lanych przez banki kredytów, w przypadku których pojawiły się zaległości 
płatnicze. Według zgłaszających banki stosują najczęściej trzy metody przy-
pisywania numerów kont bankowych IBAN do kredytu: nadanie kredytowi 
osobnego numeru konta, na które wpłacając pieniądze, można spłacać kre-
dyt; nadanie konkretnemu klientowi jednego rachunku technicznego, na któ-
ry ma przelewać pieniądze tytułem spłaty kredytu, a rachunek ten obsługuje 
wszystkie kredyty jednego klienta lub automatyczne pobieranie przez bank 
pieniędzy z ROR klienta w wyznaczonym dniu miesiąca.

Jak zgłaszają wyborcy, tylko pierwszy sposób daje klientowi pełną 
kontrolę nad spłacaniem kredytu, co jest ważne zwłaszcza w przypadku 
pojawienia się zaległości. Sposób trzeci nie pozwala klientowi spłacić kredy-
tu lub raty w dowolnym momencie – musi on czekać na aktywność banku, 
a jeśli przegapi termin spłaty, nie może tego nadrobić na przykład w tym 
samym dniu, ale w późniejszych godzinach. Sposób drugi jest niebezpieczny 
dla klientów, którzy mają kilka kredytów, ale popadli w finansowe tarapaty 
i chcieliby spłacać część z nich, na przykład kredyt hipoteczny, a części – 
nie. W tym przypadku bank ma dowolność przypisania wpłaconej kwoty do 
kredytu, jaki ma być spłacony – może kierować się na przykład harmonogra-
mem spłaty rat i przypisywać kwotę do najwcześniejszej wymaganej płatno-
ści, powodując zaległości we wszystkich kredytach, a nie tylko w jednym.

Czy opisane przeze mnie problemy są Panu Ministrowi znane i zgodne 
ze stanem faktycznym? Czy podejmowane są próby regulacji tej sytuacji, by 
wyeliminować opisane problemy i niepotrzebne kłopoty windykacyjne kre-
dytobiorców?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski

Oddowiedd�

Warszawa, 21 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego, złożone na 

31. posiedzeniu Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r., przesłane przez Panią Marię 
Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu przy piśmie z dnia 24 kwietnia br. znak: 
BPS/043-31-1289/13, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Zagadnienie spłaty wierzytelności uregulowane jest w pierwszej kolejności przepi-
sami ustawy – Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 451 Kodeksu cywilnego, dłużnik mający 
względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy speł-
nieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na 
poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym 
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długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. W bra-
ku oświadczenia dłużnika wierzyciel może swobodnie zadysponować świadczenie na 
rzecz innej wierzytelności tego samego rodzaju.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, powyższy przepis ma charakter dys-
pozytywny, albowiem znajdzie on zastosowanie wówczas, gdy strony nie umówiły się 
inaczej (wyrok SN z dnia 21 czerwca 2007 r., IV CSK 95/2007, niepubl.).

W związku z powyższym banki w różny sposób regulują w treści umów kredyto-
wych zasady spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągniętego kredytu przez klientów 
banku. Wszystkie trzy przedstawione w oświadczeniu sposoby regulowania wierzytel-
ności banku z tytułu umowy kredytowej należy uznać za prawidłowe i zgodne z obo-
wiązującym prawem.

Spłata kredytu za pomocą automatycznego obciążenia rachunku klienta jest dla 
niego udogodnieniem, ponieważ odbywa się w oznaczonym dniu automatycznie i nie 
wymaga od klienta żadnych działań poza zapewnieniem środków na tym rachunku. 
Niemożność automatycznego pobrania środków ze względu na ich brak w danym mo-
mencie nie wyklucza możliwości spłaty raty kredytu przez klienta nawet w tym sa-
mym dniu, ale wymaga od niego wystawienia stosownego zlecenia.

Ministerstwo Finansów konsultowało przedmiotowe zagadnienie ze Związkiem 
Banków Polskich celem uzyskania informacji dotyczącej istniejącej w bankach prak-
tyki w tym zakresie.

Z wyjaśnień Związku Banków Polskich wynika, że częstą praktyką w przypad-
ku braku środków na rachunku jest próba pobrania raty z rachunku podejmowana 
w każdy następny dzień, tak aby umożliwić klientowi jak najszybsza spłatę kredytu 
mimo pierwotnego uchybienia terminowi spłaty raty kredytu. W przypadku posiada-
nia przez klienta w danym banku kilku kredytów, ich spłata poprzez wpłatę na jeden 
rachunek techniczny, z którego środki są księgowane na poczet spłat kilku kredytów, 
nie może być a priori uznana za sposób wadliwy lub ryzykowny dla klienta. Podkreś-
lenia wymaga fakt, że zgodnie z art. 451 §1 Kodeksu cywilnego to dłużnik w pierw-
szej kolejności (przed wierzycielem) ma uprawnienie do wskazania, który ze swoich 
długów chce zaspokoić. Wyborowi dłużnika wierzyciel może się sprzeciwić, bowiem 
popadnie w zwłokę (art. 486 §2 Kodeksu cywilnego). Dopiero w sytuacji, w której 
klient nie wskaże w jaki sposób należy dane środki zadysponować, są one zaliczane 
na poczet spłaty jednego z kredytów – najczęściej jest to kredyt, którego spłata stała 
się najwcześniej wymagalna.

W związku z powyższym nie ma możliwości, aby działanie banku mogło doprowa-
dzić do powstania zaległości w spłacie kredytu, jeśli kredytobiorca terminowo doko-
nuje wpłat tytułem spłaty rat kredytu, a także gdy wskazuje (np. w tytule przelewu), 
który kredyt spłaca.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, Minister Finansów nie widzi aktualnie 
potrzeby wprowadzania do obrotu prawnego dodatkowych regulacji w przedmiotowym 
zakresie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Wojciech Kowalczyk
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
Z niedowierzaniem przeczytałem ostatnie doniesienia prasowe na temat 

działań promujących posyłanie sześciolatków do szkół. Zna Pani moje zda-
nie na temat tej reformy, gdyż pisałem do Pani w tej sprawie na przykład 
19 stycznia 2012 r. Z punktu widzenia samorządów reforma ta jest niemoż-
liwa do wprowadzenia w formie proponowanej przez ministerstwo. Zbyt czę-
sto zmieniają się decyzje i jest zbyt mało czasu na przygotowanie odpowied-
niej liczby miejsc w szkołach, gdyż po poznaniu ostatecznej liczby chętnych 
uczniów dyrektor będzie miał tylko dwa, trzy miesiące na przygotowanie 
bazy lokalowej – zwiększenie liczby uczniów o nawet 17% może wymagać 
na przykład budowy nowej szkoły lub przeniesienia obecnej do innego bu-
dynku – i odpowiednio licznego grona pedagogicznego.

Z niepokojem przyjąłem informacje o przeprowadzonych przez minister-
stwo działaniach, zatem kieruję do Pani Minister następujące pytania.

1. Czy prawdą jest to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało kwo-
tę 2 milionów zł na kampanię telewizyjną promującą posyłanie sześciolat-
ków do szkół?

2. Jakie były założenia tej kampanii i jak weryfikowana jest jej sku-
teczność?

3. Jakie jeszcze wydatki poniosło ministerstwo na promocje tego tak nie-
popularnego wśród rodziców pomysłu? Chodzi o reklamy w prasie, artykuły 
sponsorowane, konferencje i szkolenia mające zjednać przychylność środo-
wisk opiniotwórczych, na przykład dziennikarskich.

4. Czy prawdą jest to, że zamówiono kosztujące 4 miliony zł badania 
sześciolatków i zlecono je Instytutowi Badań Edukacyjnych?

5. Czy IBE jest instytucją niezależną od ministerstwa? Czy ministerstwo 
ma wpływ na przykład na nominacje personalne w dyrekcji IBE?

6. Jaka część tych pieniędzy przeznaczona jest na zakup nagród dla 
uczestników badań i czy prawdą jest to, że będzie wśród nich losowany 
samochód terenowy?

7. Jak rekrutowano uczestników badań? Czy prawdą jest to, że odrzu-
cano kandydatury dzieci niepełnosprawnych?

8. Czy znane są już jakieś cząstkowe wyniki badań? Czy były one pre-
zentowane przez Panią Minister?

9. Czy nie uważa Pani, że tak duże pieniądze należałoby przeznaczyć 
raczej na realne przygotowania szkół na przybycie sześciolatków, a nie na 
działania wizerunkowe?

Jarosław Obremski

Oddowiedd�

Warszawa, 22 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na oświadczenie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jarosła-
wa Wojciecha Obremskiego (BPS/043-31-1290/13) dotyczące działań promujących 
posyłanie sześciolatków do szkół, uprzejmie informuję.
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Specyfika systemu oświaty sprawia, że działania państwa podejmowane w tym 
zakresie (w tym obowiązki informacyjne) dotyczą bezpośrednio wielu grup interesa-
riuszy: uczniów, ich rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, a także jed-
nostek samorządu terytorialnego.

W przypadku jednego z priorytetowych zadań polityki oświatowej, jakim jest ob-
niżenie wieku szkolnego, obowiązkiem Ministra Edukacji Narodowej jest podejmowa-
nie konkretnych działań zarówno w zakresie wspierania samorządów w dostosowa-
niu szkół do potrzeb sześciolatków, jak i informowania o korzyściach wynikających 
z wczesnej edukacji szkolnej.

Kampania telewizyjna, o której wspomina Senator Obremski, była częścią akcji in-
formacyjnej przybliżającej społeczeństwu zagadnienie związane z reformą. Koszt pro-
dukcji i emisji w okresie od lutego do kwietnia dwóch spotów telewizyjnych wyniósł 
niespełna 2.242 tys. zł. Badanie skuteczności kampanii, wskazuje, że przekaz dotarł 
do ponad 26,5 mln osób.

Inne działania promocyjne MEN w 2013 roku, o które pyta Pan Senator, to: in-
tensywne rozwijanie serwisu internetowego www.men.gov.pi/mam6lat, konkurs dla 
rad rodziców i dyrektorów szkół, przygotowanie plakatów, ulotek i listów skierowa-
nych m.in. do samorządów. Wszystkie one miały na celu upowszechnienie informacji 
nt. zasad reformy. Kwota wydatków z nimi związanych wyniosła w roku 2013 niespeł-
na 310 tys. zł. Pragnę dodać, że w tym okresie MEN nie ponosiło wydatków na rekla-
my czy artykuły sponsorowane dotyczące omawianych zagadnień.

Odnośnie do pytań dotyczących badania umiejętności dzieci sześcio- i siedmio-
letnich prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych, uprzejmie informuję, że 
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zlecało odrębnie jego wykonania. Badanie to 
jest realizowane w ramach projektu systemowego pt. „Badanie jakości i efektywno-
ści edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, współfinansowanego ze 
środków POKL w Priorytecie III, w którym przewidziano przeprowadzenie około pięć-
dziesięciu badań o charakterze poznawczym. Ich wyniki mają dostarczyć rzetelnej 
wiedzy o funkcjonowaniu systemu edukacji, niezbędnej dla podejmowania, opar-
tych na faktach, decyzji w zakresie zarządzania oświatą. Koszt badania umiejętności 
dzieci na starcie szkolnym wynosi 3.800 tys. zł, z czego środki budżetu państwa 
stanowią 15%.

Wyniki z pierwszego etapu badania były prezentowane opinii publicznej. Badanie 
jest jednak ciągle w trakcie realizacji a jego rezultaty są sprawdzane i analizowane 
tak, aby wnioskowanie przeprowadzone na ich podstawie było możliwie trafne i rzetel-
ne. Oznacza to, że wszystkie informacje, jakie dotychczas pojawiały się na ten temat 
w prasie należy traktować wyłącznie, jako wstępne.

Badanie umiejętności dzieci sześcio- i siedmioletnich przeprowadzane jest na 
ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3100 dzieci. Głównym narzędziem zastoso-
wanym w tym badaniu jest Test Umiejętności na Starcie Szkolnym (TUNSS). Zasady 
przeprowadzenia badania, określone zostały w umowie pomiędzy IBE a konsorcjum, 
wyłonionym w procedurze przetargowej, w celu przeprowadzenia zarówno ww. testów, 
jak również ankiet kontekstowych. Na zabiegi promocyjne, zastosowane w celu po-
zyskania i utrzymania w toku badania reprezentatywnej próby respondentów, kon-
sorcjum zdecydowało się przeznaczyć 10% wartości zamówienia. Składają się na nie 
koszty materiałów informacyjnych oraz uruchomienia infolinii dla rodziców, a także 
koszty bonów towarowych (o wartości 40 zł) do wykorzystania na zakupy ubrań lub 
zabawek dla dzieci oraz koszt nagrody (samochodu o wartości 40 tys. zł), której lo-
sowanie wśród rodzin uczestniczących w badaniu zaplanowano, aby podtrzymać ich 
zainteresowanie udziałem w jego drugiej turze.

Badanie sześcio- i siedmiolatków na starcie szkolnym jest przeprowadzane na 
próbie dzieci losowanej w oparciu o operat PESEL, który nie zawiera danych o ogra-
niczeniach zdrowotnych osób. Dzieci ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z ich 
problemów zdrowotnych powinny być badane narzędziami uwzględniającymi spe-
cyfikę ich potrzeb. Z tego powodu podjęto decyzję o nieobjęciu badaniem osiemna-
ściorga dzieci z realizowanej próby, co nie może mieć jednak wpływu na ostateczny 
wyniki badania.
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Obecnie przygotowywane są osobne badania dla dzieci i uczniów ze specjalnymi 
potrzebami. Ministerstwo Edukacji Narodowej z pewnością wykorzysta ich wyniki ce-
lem polepszenia wsparcia dla tej grupy uczniów w placówkach oświatowych.

Informuję ponadto, że Instytut Badań Edukacyjnych działa w oparciu o przepisy 
ustawy o instytutach badawczych i jest jednostką nadzorowaną, a nie podległą MEN. 
Wobec powyższego IBE cieszy się dużą autonomią w zakresie wykonywania zadań, do 
których został powołany.

W obecnym stanie prawnym Dyrektor Instytutu wyłaniany jest w drodze konkur-
su ogłaszanego przez Radę Naukową Instytutu. Komisja konkursowa, w skład której 
obok reprezentantów IBE wchodzą przedstawiciele MNiSW, Komitetu Ewaluacji Jed-
nostek Naukowych oraz MEN, w drodze uchwały przedstawia Ministrowi Edukacji Na-
rodowej kandydata na dyrektora. Minister powołuje dyrektora po zasięgnięciu opinii 
Rady, lub odmawia powołania, jeśli konkurs przeprowadzono z naruszeniem prawa 
lub kandydat nie spełnia kryteriów określonych w ustawie. Zastępców dyrektora po-
wołuje i odwołuje dyrektor.

z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Czy prawdziwe są doniesienia mediów o „zaginięciu” w nocy z 31 grud-

nia 2010 r. na 1 stycznia 2011 r. kwoty 8 mld 400 mln zł z kont ZUS?
Czy prawdą jest to, że, jak donosi „Nasz Dziennik” i wiele cytujących 

go mediów, tyle właśnie pieniędzy miało być na kontach emerytalnych osób 
zmarłych w roku 2010, którym wypłaty emerytur zostały zawieszone z po-
wodu przejścia na rentę?

Czy prawdą jest to, że zgodnie z polskim prawem środki te powinny 
z końcem roku zostać przepisane na fundusz rentowy?

Czy prawdą jest to, że środki zostały usunięte z kont emerytalnych, ale 
nie trafiły na fundusz rentowy?

Czy to, co wydarzyło się z tymi kwotami, jest obecnie legalne w świetle 
polskiego prawa?

W roku 2011 deficyt funduszu rentowego wynosił ponad 16 mld zł, co 
stało się przyczyną podniesienia składki rentowej w roku 2012. Czy gdyby 
wspomniane pieniądze przekazano do funduszu rentowego można by unik-
nąć tej podwyżki?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski

Oddowiedd�

Warszawa, 21 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 24 kwietnia 2013 r., znak: 

BPS/043-31-1291/13 dotyczące oświadczenia senatora Jarosława Obremskiego zło-
żonego podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie 
„zaginięcia” z kont ZUS kwoty 8 mld 400 mln zł, w nocy z 31 grudnia 2010 r. na 
1 stycznia 2011 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

System ubezpieczeń społecznych został stworzony w celu zabezpieczenia ryzyk, 
które mogą się pojawić w okresie życia osób aktywnych zawodowo. W jego ramach 
m.in. zabezpieczone zostały ryzyka: starości oraz niemożności wykonywania dalsze-
go zatrudnienia z powodu niezdolności do pracy spowodowanej stanem zdrowia. Za 
osobę ubezpieczoną odprowadzane są składki, których opłacanie skutkuje następ-
czo wypłatą świadczeń. Jednocześnie wysokość świadczenia powinna być powiązana 
z wysokością utraconych dochodów.

Na świecie istnieją dwa rodzaje systemów emerytalnych – kapitałowy i repartycyj-
ny. W systemie repartycyjnym osoby pracujące opłacają składki, które następnie są 
przeznaczane na finansowanie bieżących emerytur. Repartycyjny system emerytalny 
opiera się na założeniu, że pracująca część społeczeństwa bierze na siebie utrzyma-
nie wszystkich emerytów i rencistów. Kapitał emerytalny osób pracujących nie jest 
gromadzony, tylko na bieżąco kierowany na wypłatę emerytur dla obecnych świad-
czeniobiorców.
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W systemie kapitałowym, każdy pracownik wpłaca składki na własne konto w fun-
duszu emerytalnym, a zgromadzony kapitał będzie podstawą do obliczenia i wypłaty 
świadczenia (emerytury). Największe zagrożenia dla rozwiązania kapitałowego to wy-
soka inflacja i kryzysy obserwowane na rynkach finansowych. W systemie kapitało-
wym pracownik przez cały czas swojej aktywności zawodowej odkłada składki, które 
są lokowane w instrumenty finansowe (m.in. akcje, obligacje, depozyty bankowe). 
Po przejściu na emeryturę pracownik, w zależności od rozwiązania funkcjonującego 
w danym kraju, może dysponować całym kapitałem lub comiesięcznymi świadczenia-
mi wyliczonymi na podstawie zgromadzonego kapitału, wypłacanymi dożywotnio. Po 
śmierci kapitał może być dziedziczony przez rodzinę pracownika.

System emerytalny w Polsce jest systemem mieszanym, opartym przede wszyst-
kim na repartycyjności, jednakże zawierającym również elementy kapitałowe. Pod-
stawą tego systemu jest tzw. umowa międzypokoleniowa, czyli założenie, że młod-
sze pokolenia będą finansować emerytury osób starszych. Zasadniczym warunkiem 
wydolności takiej umowy jest przyrost rzeczywisty liczby ludności przynajmniej na 
poziomie gwarantującym stałą liczbę populacji. System repartycyjny oznacza wypła-
canie świadczeń emerytalnych z bieżących składek pobieranych przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych od osób czynnych zawodowo. Po śmierci ubezpieczonego wypła-
canie świadczenia jest wstrzymywane.

Środki gromadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazywane są do 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, i ewidencjonowane na kontach ubezpieczonych. 
Należy wskazać, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, konto ubez-
pieczonego to konto, na którym ewidencjonowane są informacje o zwaloryzowanej 
wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne (z wyłączeniem składek na OFE) oraz 
informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego. Nie 
są to natomiast konta odpowiadające rachunkom bankowym. Oznacza to, że składki 
wykorzystywane są jedynie w procesie obliczania wysokości należnej emerytury, po 
osiągnięciu wieku emerytalnego. W nowym systemie jest ona uzależniona od kwoty 
składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz zwalo-
ryzowanego kapitału początkowego i od średniego dalszego trwania życia dla osób 
w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danej osoby, określonego w miesią-
cach. Należy przy tym zwrócić uwagę, że po upływie tego okresu emeryci w dalszym 
ciągu otrzymują emeryturę, gdyż ma ona charakter dożywotni, a osoby żyjące dłużej 
otrzymują emerytury „kosztem” osób, które zmarły wcześniej, w tym tych, którzy ni-
gdy nie nabyli uprawnień emerytalnych, a opłacane były za nich składki emerytalne. 
Dodatkowo należy zauważyć, że z funduszu rentowego wypłacane są również renty 
rodzinne, mające zabezpieczyć sytuację materialną rodziny przedwcześnie zmarłego 
ubezpieczonego.

Należy podkreślić, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którego częściami składo-
wymi są zarówno fundusz rentowy, jak i fundusz emerytalny (oraz fundusz chorobowy 
i wypadkowy), jest funduszem deficytowym, co oznacza, że bieżące wpływy ze składek 
na ubezpieczenia społeczne nie pokrywają wszystkich wydatków tego funduszu. Dlate-
go też ustawodawca przewidział, że gwarantem wypłacalności świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych jest państwo. Wyrazem takich gwarancji państwa jest – przede wszystkim 
– corocznie planowana w ustawie budżetowej dotacja dla tego funduszu.

Dla przykładu, w roku 2010, o którym jest mowa w artykule pani Małgorzaty Goss 
„Rządowy patent” (Nasz Dziennik, z dnia 8 marca 2012 r.), jak również w artykule 
pana Cezarego Mecha „Zamach na nasze pieniądze” (Gazeta Polska, z dnia 23 kwiet-
nia 2012 r.), na które m.in. powołuje się w swoim oświadczeniu pan senator Jarosław 
Obremski, wpływy składkowe do funduszu rentowego wyniosły 23 mld zł, a wydatki 
39,5 mld zł, co oznacza, że istniejącą różnicę sfinansowali podatnicy, środkami wska-
zanymi przez ustawodawcę, w kwocie 16,5 mld zł (w formie dotacji z budżetu pań-
stwa, pożyczki budżetowej, kredytu bankowego).

Podobnie rzecz miała się w przypadku funduszu emerytalnego FUS. W 2010 r. 
przychody ze składek na fundusz emerytalny wynosiły 51,4 mld zł, zaś wydatki – 
101,7 mld zł. Oznaczało to deficyt tego funduszu w kwocie 50,3 mld zł i konieczność 
jego sfinansowania.
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Jak z powyższego wynika nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której „znika-
ją środki z funduszu rentowego”, a budżet państwa uzyskuje jakiekolwiek nadwyżki 
z FUS, i je „przejmuje”, a mamy do czynienia z sytuacją wręcz odwrotną, w której to 
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, każdego roku przekazywane są dotacje bud-
żetowe, służące realizacji gwarancji wypłaty świadczeń z FUS.

Nie jest również możliwe przesuwanie jakichkolwiek środków pomiędzy fundu-
szami emerytalnym i rentowym, gdyż środki te na bieżąco są kierowane na wypłaty 
świadczeń dla obecnych emerytów i rencistów, a na dodatek występuje konieczność 
uzupełniania ich dotacją z budżetu państwa.

W latach 2008–2012, dotacja budżetowa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
wynosiła:

1) w roku 2008 – 33,2 mld zł,
2) w roku 2009 – 30,5 mld zł,
3) w roku 2010 – 38,1 mld zł,
4) w roku 2011 – 37,5 mld zł,
5) w roku 2012 – 39,5 mld zł.
Na rok 2013, w ustawie budżetowej z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 169), w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidziana 
została dotacja budżetowa w kwocie – 37,1 mld zł.

W świetle przedstawionej powyżej sytuacji finansowej funduszu rentowego, pisa-
nie o „zaginięciu” środków z kont ZUS, jest zatem nieporozumieniem. Bowiem, jak zo-
stało wskazane, w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w funduszu rentowym, który 
funkcjonuje w ramach FUS, występuje ogromny niedobór środków, który wymaga 
uzupełnienia dotacjami z budżetu państwa (a także pożyczkami i kredytami banko-
wymi) – w celu zapewnienia terminowych wypłat świadczeń osobom uprawnionym. 
Informacje wynikające z ww. artykułów są zatem informacjami błędnymi i wynika-
jącymi z niezrozumienia istoty systemu ubezpieczeń społecznych, który funkcjonuje 
w Polsce.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Marek Bucior
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pismem sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Społecznej Jarosława Dudy (sygn. BON-I-0700-15-2-LK/2013) z dnia 
28 marca 2013 r. będącym odpowiedzią na moje oświadczenie senatorskie 
z dnia 7 marca 2013 r. zwracam się z ponownym zapytaniem dotyczącym 
rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 800/2008 z dnia 6 sierp-
nia 2008 r.

„Komisja Europejska obecnie analizuje wyniki konsultacji dotyczące sto-
sowania tego rozporządzenia w państwach członkowskich UE”. Nawiązując 
do przytoczonego fragmentu pisma (sygn. BON-I-0700-15-2-LK/2013), zwra-
cam się do Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe 
pytania.

Jaki jest wynik przedmiotowych konsultacji?
Jakie było stanowisko Polski w zakresie stosowania tego rozporzą-

dzenia?

Z poważaniem 
Władysław Ortyl

Oddowiedd�

Warszawa, 15.05.2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla na 

31. posiedzeniu Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r., przysłane przy piśmie z dnia 
24 kwietnia 2013 r. (BPS-043-31-1292/13), nawiązując do pisma z dnia 23 marca 
2013 r. (BON-I-0700-15-2-LK/2013), informuję, że:

W odniesieniu do pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, która powin-
na zostać przewidziana w rozporządzeniu, które zastąpi rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządze-
nia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3), re-
sort pracy w piśmie skierowanym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z dnia 16 sierpnia 2012 r. (BON-I-073-21-2-PM/12) zgłosił potrzebę jednoznacznego 
uregulowania w nowym rozporządzeniu Komisji możliwości subsydiowania kosztów 
płacy pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia. Uwaga 
ta została uwzględniona w zbiorczej ankiecie z uwagami zgromadzonymi przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przekazana Komisji w ramach konsultacji 
i opublikowana w serwisie internetowym Komisji.

W chwili obecnej resort pracy nadal nie dysponuje ostatecznie uzgodnionym, pro-
jektem rozporządzenia, na podstawie którego mógłby wszcząć prace legislacyjne nad 
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zmianą przepisów krajowych dotyczących pomocy na zatrudnianie osób niepełno-
sprawnych. Obecnie resort pracy analizuje wstępny projekt rozporządzenia opubliko-
wany pod adresem URL: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/
gber_draft_regulation_en.pdf w dniu 8 maja 2013 r. Komisja po otrzymaniu uwag do 
obecnego projektu planuje opracowanie kolejnego projektu, który będzie przedmiotem 
dalszych uzgodnień w 2013 r.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu



31. posiedzenie Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r.90

Oświadczenie senatora Władysława Ortyla

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Realizacja inwestycji kolejowych w Polsce jest dramatycznie opóźniona. 

Dystans, jaki dzieli polskie koleje od kolei Europy Zachodniej, szacuje się na 
co najmniej 30 lat. Opóźnienia te wynikają m.in. z kłopotów z uzyskaniem 
pozwoleń na budowę, decyzji o zapewnieniu wkładu własnego inwestycji 
i innych. Istotnym problemem są także alarmująco niskie nakłady z budże-
tu na kolej stanowiące kroplę w morzu potrzeb. W Polsce na chwilę obecną 
czynne jest ponad 19 tysięcy km linii kolejowych, które w szybkim tempie 
ulegają degradacji. Aby powstrzymać ten proces, należy zabezpieczyć środ-
ki finansowe.

W komunikacie Komisji „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentne-
go i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” czy-
tamy, iż „do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odległościach 
większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej 
lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50% tego typu 
transportu. Ułatwi to rozwój efektywnych ekologicznych korytarzy transpor-
towych. Aby osiągnąć ten cel, musimy rozbudować stosowną infrastruktu-
rę”. Przed PKP PKL stoi więc wielka szansa pozyskania ogromnych środków 
finansowych na unowocześnienie infrastruktury kolejowej. Szansa ta może 
zostać zaprzepaszczona, jeśli zatory finansowe doprowadzą do utraty płyn-
ności finansowej PKP PKL. Brak rozwiązania problemu kolejowych długów 
odbije się negatywnie na rozwoju polskiego kolejnictwa i będzie przeszko-
dą do włączenia się w dynamiczny rozwój wymiany handlowej pomiędzy 
Europą a Rosją, co niewątpliwie ma wpływ na rozwój polskich firm. Utrata 
funduszy unijnych, ogromnych środków finansowych na modernizację i roz-
budowę polskich torów kolejowych negatywnie wpłynie nie tylko na sytuację 
branży kolejowej, ale całej gospodarki krajowej.

W związku z poruszonym powyżej problemem proszę Pana Ministra 
o wyjaśnienie następujących kwestii.

1. Jakie działania podejmie MTBiGM, aby zapewnić spółce PKP PKL 
środki finansowe na wkład własny w zakresie projektów finansowanych 
przy wsparciu Unii Europejskiej na lata 2013–2015?

2. Jak przedstawia się poziom realizacji obecnych inwestycji współfinan-
sowanych ze środków unijnych i czy istnieje zagrożenie, że Unia Europejska 
nie zrefunduje kosztów rozpoczętych już projektów?

3. Jakie źródła finansowania wskaże ministerstwo dla PKP PLK na bie-
żące utrzymanie obecnie funkcjonujących linii kolejowych?

4. W jaki sposób MTBiGM zamierza rozwiązać problem zadłużenia spół-
ki PKP?

5. Jakie zabezpieczenie finansowe posiada branża kolejowa na realiza-
cję inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na kolejną 
perspektywę budżetową?

Z poważaniem 
Władysław Ortyl
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Oddowiedd

Warszawa, 27 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla, skiero-

wane do Pana Sławomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej przy piśmie BPS/043-31-1293/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., informuję, że 
niezależnie od zabezpieczenia środków w budżecie Państwa oraz Funduszu Kolejo-
wym Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) podję-
ło działania dla pozyskania długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego (EBI), gwarantowanych przez Skarb Państwa. Przeznaczone są one na pre-
finansowanie oraz współfinansowanie wydatków na kluczowe, aktualnie realizowane 
z udziałem środków unijnych, projekty modernizacyjne, w tym między innymi na:

∙ modernizację linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – 2 kredyty 
o łącznej wysokości 598,2 mln EUR,

∙ modernizację linii kolejowej E59 na odcinkach Wrocław – granica wojewódz-
twa dolnośląskiego oraz Czempiń – Poznań – 2 kredyty o łącznej wysokości 
185 mln EUR,

∙ modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków – Rzeszów – kredyt w wy-
sokości 308 mln EUR,

∙ modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź Lot A i C – kredyt w wysokości 
100 mln EUR.

W nadchodzącym czasie przewidywane jest zawarcie kolejnych umów kredyto-
wych z EBI na prefinansowanie i współfinansowanie następujących przedsięwzięć in-
westycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 
na lata 2007–2013:

∙ 40 mln EUR – modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, 
etap II,

∙ 150 mln EUR – modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie 
– Radom,

∙ 100 mln EUR – modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Sosnowiec Jęzor – 
Kraków,

∙ 120 mln EUR – modernizacja linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa Rember-
tów – Sadowne.

Jednocześnie zauważyć należy, iż ww. kwoty są maksymalnymi kwotami kredytu. 
Natomiast rzeczywiste zadłużenie jest zależne od wysokości wydatków niekwalifiko-
walnych jakie zostaną poniesione w ramach realizacji planowanego projektu. Zatem 
faktyczne zadłużenie może być niższe od ww. kwot, jednak nie może ich przewyższyć.

Ponadto informuję, że zgodnie z zasadami POIiŚ określonymi w Szczegółowym 
Opisie Priorytetów dofinansowanie dla projektów PKP PLK SA wynosi 100% wydatków 
kwalifikowalnych. Wkład beneficjenta ogranicza się zatem do wysokości podatku VAT 
i wydatków niekwalifikowanych. Wkład własny w zakresie wydatków niekwalifikowal-
nych projektów PKP PLK SA pochodzi zasadniczo z rezerwy celowej budżetu państwa 
lub z kredytu EBI.

Jeśli chodzi o poziom realizacji obecnych inwestycji współfinansowanych ze środ-
ków unijnych, to wg stanu na 10 maja br. w działaniu 7.1 POIiŚ Rozwój transportu 
kolejowego podpisane zostały 33 umowy o dofinansowanie, których wartość całkowi-
ta wynosi 25,1 mld zł, natomiast kwota dofinansowania UE wynosi 12,1 mld zł. Co 
więcej, Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania 
unijnego dla projektów z VII osi priorytetowej POIiŚ, w związku z czym, po formal-
nym zatwierdzeniu tych zmian, wykorzystanie alokacji zwiększy się. Jednocześnie, 
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na podstawie składanych wniosków o płatność beneficjentów z działania 7.1 została 
poświadczona kwota 3,4 mld zł wydatków kwalifikowanych. Oznacza to systematycz-
ny wzrost wydatków przedkładanych do refundacji przez beneficjentów projektów 
kolejowych.

Ponadto, w fazie realizacji rzeczowej znajduje się obecnie 39 projektów obejmu-
jących przygotowanie dokumentacji, budowę, modernizację i rewitalizację linii ko-
lejowych, modernizację dworca kolejowego oraz zakup taboru kolejowego. Do chwi-
li obecnej zakończyła się rzeczowa realizacja 7 projektów. Cztery z nich dotyczyły 
przygotowania dokumentacji, ponadto zakończyła się budowa łącznicy kolejowej do 
Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz mo-
dernizacja dworców kolejowych Wrocław Główny i Gdynia Główna. Niebawem zostaną 
rozstrzygnięte przetargi na realizację kolejnych inwestycji kolejowych, a więc liczba 
realizowanych projektów będzie jeszcze wzrastać. Zgodnie z przedstawianymi przez 
beneficjentów harmonogramami zakończenie inwestycji kolejowych realizowanych ze 
środków POIiŚ planowane jest na 2014 oraz 2015 rok. W przypadku niektórych z nich 
istnieje pewne ryzyko, że część wydatków może zostać poniesiona dopiero w 2016 
roku, tj. po formalnym zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków w ramach 
POIiŚ, jednakże strona polska uzyskała zapewnienie Komisji Europejskiej, że przy 
spełnieniu odpowiednich warunków nie będzie to skutkować redukcją dofinansowa-
nia unijnego.

Wydatki na infrastrukturę kolejową finansowane są ze środków krajowych oraz 
UE. Do krajowych źródeł finansowania inwestycji oraz remontów i utrzymania in-
frastruktury kolejowej należy zaliczyć: środki własne zarządcy, budżet państwa oraz 
Fundusz Kolejowy. Przykładowo w 2012 roku wydano ze środków publicznych na 
zadania finansowane wyłącznie ze źródeł krajowych, tj. z budżetu państwa oraz Fun-
duszu Kolejowego w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej kwo-
tę 1 240 328 tys. zł (w tym z budżetu państwa kwotę 1 193 295 tys. zł i Fundu-
szu Kolejowego kwotę 47 033 tys. zł) oraz w zakresie inwestycji kolejowych kwotę 
884 378 tys. zł (w tym z budżetu państwa kwotę 734 490 tys. zł i Funduszu Kolejowe-
go kwotę 149 888 tys. zł).

W roku 2013 r. ze środków publicznych planuje się przekazać następujące kwoty:
∙ na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej:

– budżet państwa – 1 198 699 tys. zł,
– Fundusz Kolejowy – 257 947 tys. zł.

∙ na inwestycje kolejowe:
– budżet państwa – 1 392 899 tys. zł,
– Fundusz Kolejowy – 265 279 tys. zł.

Jednocześnie informuję, że w związku z realizowaną w latach poprzednich, na 
podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, restrukturyzacją finansową, dokonano 
konwersji krótkoterminowego zadłużenia PKP SA, istniejącego w dniu jej utworze-
nia, na zobowiązania długoterminowe, wynikające głównie z wyemitowanych obliga-
cji oraz zaciągniętych kredytów gwarantowanych przez Skarb Państwa. W związku 
z powyższym, priorytetową sprawą jest spłata przez Spółkę PKP SA zobowiązań z ty-
tułu kredytów i obligacji, zwłaszcza gwarantowanych przez Skarb Państwa, zgodnie 
z przyjętym harmonogramem spłat. Środki finansowe niezbędne na spłatę zadłużenia 
finansowego Spółka pozyskuje, między innymi, z wpływów z gospodarowania składni-
kami majątku własnego, w tym: ze zbycia akcji i udziałów w podmiotach powiązanych, 
zbycia komercyjnego niefinansowych aktywów trwałych oraz najmu i dzierżawy po-
siadanych nieruchomości. Z informacji Zarządu PKP SA wynika, że Spółka terminowo 
reguluje swoje zobowiązania finansowe. Stan zobowiązań Spółki z tytułu kredytów 
i obligacji na dzień 31 grudnia 2012 r., objętych gwarancją Skarbu Państwa, wynosił 
2 789,83 mln zł.

Rozwiązaniu problemu zadłużenia PKP SA sprzyja sprawne i terminowe wydawa-
nie, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restruk-
turyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 
(Dz. U. nr 84 poz. 948, z późn. zm.), decyzji ministra właściwego do spraw transportu 
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na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzenia określonymi w tej usta-
wie składnikami aktywów trwałych Spółki, jak również sprawna realizacja procesów 
prywatyzacyjnych. Jednym z mechanizmów kontrolnych stosowanych w MTBiGM 
służących realizacji celu, jakim jest zmniejszenie zobowiązań finansowych PKP SA, 
jest bieżące monitorowanie przez właściwe komórki ministerstwa stanu zadłużenia 
Spółki, zaawansowania procesów prywatyzacyjnych poszczególnych spółek Grupy 
PKP oraz wpływów ze sprzedaży akcji/udziałów spółek zależnych i przychodów z go-
spodarki nieruchomościami.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 o Funduszu Kolejowym w latach 
2011–2014 z Funduszu Kolejowego przeznacza się na sfinansowanie nabycia przez 
Skarb Państwa akcji PKP PLK SA od PKP SA. Wielkość ww. wydatków wynosi corocz-
nie 500 mln zł, z wyjątkiem roku 2012 gdzie na sfinansowanie nabycia akcji przezna-
czono kwotę 350 mln zł, a kwota 150 mln zł przeznaczona została na współfinansowa-
nie zadań własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych 
przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług pu-
blicznych. Środki powyższe pozwolą Spółce na sprawną obsługę zadłużenia.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podejmuje prace 
mające na celu zapewnienie dostępności środków unijnych na inwestycje kolejowe 
w latach 2014–2020, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Obok klasycz-
nych instrumentów polityki spójności, trwają przygotowania polskiego sektora kole-
jowego do skutecznego wykorzystania środków nowego instrumentu finansowego UE, 
tj. Connecting Europe Facility. Zostały podjęte działania mające na celu wzmocnienie 
systemu finansowania inwestycji kolejowych. W ramach strategicznych przygotowań 
do realizacji inwestycji kolejowych przy wykorzystaniu środków UE oraz w ramach 
realizacji tzw. warunku ex ante resort transportu przygotował projekt Dokumentu Im-
plementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu (DI). DI obejmie zhierarchizowane 
inwestycje w sektorze kolejowym, dla których przygotowano szczegółowy project pipeli-
ne. Takie rozplanowanie w czasie inwestycji oraz oszacowanie niezbędnych nakładów 
będzie stanowić nie tylko informację dla rynku wykonawców, ale również element 
planowania budżetowego w zakresie konieczności zapewnienia współfinansowania ze 
środków krajowych. W ramach DI przewidziano, że MTBiGM wspólnie z Minister-
stwem Finansów ustali źródło finansowania kosztów niekwalifikowanych. Ponadto 
w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w ramach perspektywy budżetowej 
UE na lata 2014–2020 przewidywane jest pozyskanie finansowania EBI dla następu-
jących odcinków linii we wstępnie określonych kwotach:

∙ Wrocław – Szczecin, 60 mln EUR,
∙ Rawicz – Czempin, 120 mln EUR,
∙ Sadowne – Białystok, 240 mln EUR,
∙ Otwock – Lublin, 300 mln EUR,
∙ Linia średnicowa i obwodowa w Warszawie, 120 mln EUR,
∙ Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., 60 mln EUR.

z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Andrzej Massel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim zadowoleniem przyjąłem działania rządu i pańskiego resortu 

mające na celu wzrost znaczenia portów polskich na Bałtyku. Trafne decyzje 
inwestycyjne spowodowały, iż porty w Gdańsku i Gdyni w 2012 r. osiągnęły 
najlepsze wyniki w swojej historii i stają się bardzo poważnym konkuren-
tem dla Sankt-Petersburga i Hamburga. Po przeprowadzeniu zmian w pracy 
służb, szczególnie celnych, możliwe staje się osiągnięcie przez Polskę roli 
lidera w handlu bałtyckim.

Sukcesy te w żaden jednak sposób nie przekładają się na zwiększenie 
liczby kontenerów przewożonych drogą kolejową. Firmy spedycyjne, mimo 
niekompletnej sieci dróg ekspresowych i autostrad, wolą przewozić towary 
transportem samochodowym. Główną tego przyczyną są zbyt wysokie ceny 
przewozów kolejami, znacznie większe niż we Francji czy Niemczech. Opłaty 
za dostęp do towarów wynoszą około 30% kosztów firm spedycyjnych.

W czasie, gdy piszę to oświadczenie, UTK ma zatwierdzić nowy cennik 
dla PKP PLK, a w nim proponowane są kolejne podwyżki dla transportu 
intermodalnego. Zdaję sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej PLK, dla 
której składki od przewoźników są głównym źródłem przychodu, ale sądzę, 
że polityka ciągłego ich podwyższania hamuje rozwój gospodarczy Polski.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, jakie działania 
podejmuje Pański resort w celu zmiany dotychczasowego złego trendu, ma-
lejącego udziału kolei w przewozach towarowych w naszym kraju tak, aby 
hasło „tiry na tory” wreszcie stało się faktem.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Owczarek

Oddowiedd�

Warszawa, 9 maja 2013 r.

Sz. P. 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Andrzeja Owczarka pod-

czas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 r. przedstawiam odpowiedź 
w przedmiotowej kwestii.

Zapewniam Pana Senatora, iż Ministerstwo oczywiście zauważa problemy, wy-
nikające z obserwowanego na przestrzeni ostatnich lat znacznego wzrostu udziału 
transportu samochodowego w obsłudze przewozu ładunków na lądzie. Pozwalam się 
nie zgodzić ze stwierdzeniem Pana, iż główną przyczyną takiej sytuacji są zbyt wysokie 
ceny przewozów kolejowych. Jak sam Pan Senator zauważył opłaty za dostęp do torów 
nie przekraczają ok. 30% kosztów firm przewozowych i według sygnałów zgłaszanych 
nam przez uczestników rynku logistycznego nie są one podstawową przeszkodą w wy-
borze transportu kolejowego przez spedytorów i operatorów firm logistycznych.

Należy zauważyć, że przewaga i atrakcyjność transportu drogowego dla jego od-
biorców budowana była i jest nadal przez szereg inwestycji drogowych, jakie dokona-
ły się na przestrzeni ostatnich lat. Ponadto niewątpliwym atutem wynikającym nie-
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jako z istoty tego środka transportu są: elastyczność, szybkość, stosunkowo niska 
cena usług dla gospodarki i przemysłu, możliwość dostaw „door to door” i wiele in-
nych czynników, które powodują, że konkurencja międzygałęziowa w transporcie jest 
w oczywisty sposób zachwiana. Nie jest to jednak wyłącznie domena polskiego, ale 
europejskiego rynku transportowego.

Ministerstwo, z uwagi na priorytet zrównoważonego rozwoju transportu UE oraz 
rosnące wymagania rynku transportowego, podejmuje wielorakie działania, zmierza-
jące do poprawienia konkurencyjności transportu kolejowego, który jest uważany za 
bardziej ekologiczny. Rozwój tej gałęzi transportowej w Polsce należy do priorytetów 
Polityki Transportowej Państwa na lata 2006–2025.

Należy zaznaczyć, iż dla zdecydowanej poprawy funkcjonowania kolejowego trans-
portu towarów kluczowe znaczenie mają: dobra jakość infrastruktury kolejowej, no-
woczesne terminale przeładunkowe i specjalistyczny tabor, w tym tabor przeznaczo-
ny do przewozu jednostek intermodalnych. Dlatego działania resortu koncentrują się 
na modernizacji linii kolejowych, wsparciu zakupu taboru oraz budowy terminali, 
dla których kluczowym źródłem finansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2007–2013 (POIiŚ). Przykładowe rodzaje projektów mogących ubiegać się 
o dofinansowanie z funduszy UE to:

∙ budowa i rozbudowa infrastruktury wchodzącej w skład kolejowych lub mor-
skich terminali kontenerowych,

∙ budowa i rozbudowa infrastruktury wchodzącej w skład centrum logistycznego, 
zlokalizowanego w porcie morskim lub na linii kolejowej,

∙ zakup lub remont wyposażenia terminala/centrum służącego zarządzaniu,
∙ zakup lub remont taboru intermodalnego.
Perspektywa równoważenia międzygałęziowego przewozów towarowych jest rów-

nież konsekwentnie zabezpieczana w dokumentach rządowych programujących roz-
wój systemu transportowego w Polsce. Dotyczy to zarówno dokumentów branżowych 
powstających w naszym resorcie jak i dokumentów o charakterze horyzontalnym, 
których opracowanie koordynują inne resorty. Przykładem szerokiego podejścia do 
programowania zrównoważonego rozwoju transportu jest Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) przyjęta Uchwałą Nr 239 Rady Ministrów 
z dnia 13 grudnia 2011 r. (Monitor Polski 2012 poz. 252 z 27.04.2012 r.), która w ra-
mach pakietu działań dotyczących zmniejszenia zewnętrznych kosztów transportu 
wprowadza zadanie utworzenia zintegrowanego multimodalnego systemu transporto-
wego w Polsce. Zintegrowanie transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i żeglu-
gi nastąpi poprzez uwzględnienie w strategiach średniookresowych wzajemnej kom-
plementarności tych środków transportu, a co się z tym wiąże, poprzez uwzględnienie 
kosztów i korzyści funkcjonowania różnych typów transportu w kontekście ogólnoroz-
wojowym oraz wspieranie systemów intermodalnych, m.in. poprzez utworzenie sieci 
terminali dla transportu kombinowanego (duże miasta, towarowe przejścia graniczne, 
porty rzeczne i morskie) i rozbudowę inteligentnych systemów transportowych.

W zakresie inwestycji, pierwszoplanowe znaczenie będzie miało stworzenie ope-
ratorom dogodnych warunków do budowy i rozbudowy terminali przeładunkowych 
i przesiadkowych dla różnych form transportu (wykorzystujących nowoczesne roz-
wiązania technologiczne), dokończenie inwestycji zapewniających lepszą dostępność 
terminali portów morskich i rzecznych w transporcie lądowym oraz integracja sieci 
lotnisk z istniejącą i zaplanowaną siecią dróg oraz połączeń kolejowych w relacjach 
wewnętrznych, zgodnie z celem wspólnej polityki transportowej UE, jakim jest utwo-
rzenie europejskiego jednolitego obszaru transportowego. W Strategii Rozwoju Trans-
portu do 2020 r., przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 roku, 
wskazane zostały priorytety rozwoju segmentu przewozów towarowych, m.in. w za-
kresie stworzenia warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych 
i rozwoju efektywnych systemów przewozowych. Jednym z nich jest rozwój transportu 
intermodalnego w Polsce obejmujący m.in. stworzenie korzystnych warunków dla dy-
namicznego rozwoju systemu tego typu przewozów. Aby udział transportu intermo-
dalnego w przewozach ładunków mógł wzrastać, tworzone będą korzystne warunki 
techniczne, prawne, organizacyjne i ekonomiczno-finansowe dla:
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a) podniesienia jakości usług, obniżenia kosztów funkcjonowania operatorów oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa przesyłek;

b) zwiększenia efektywności transportu kolejowego i regionalnych portów lotni-
czych;

c) zwiększenia możliwości rozwoju przewozów towarowych w transporcie wodnym 
śródlądowym i morskim bliskiego zasięgu.

Podstawowym działaniem wspierającym będzie intensywna modernizacja kolejo-
wej infrastruktury liniowej i punktowej, wykorzystywanej w systemie przewozów to-
warów (usytuowanej na sieci AGTC).

Główne infrastrukturalne warunki rozwoju przewozów intermodalnych to:
∙ sieć węzłów przeładunkowych (terminali intermodalnych, centrów logistycz-

nych);
∙ sieć linii kolejowych o podwyższonej skrajni, dostosowanych do nisko zawieszo-

nych składów pociągowych;
∙ systemy telematyczne i satelitarne, optymalizujące i sterujące procesami trans-

portowymi, które przyczyniają się do skrócenia czasu dostawy oraz eliminują 
zagrożenia dla stanu przewożonych ładunków;

∙ efektywna współpraca przewoźników kolejowych z operatorami transportu kom-
binowanego, centrami logistycznymi, właścicielami terminali, służbami celnymi, 
weterynaryjnymi oraz fitosanitarnymi.

Rozwój transportu kombinowanego w Polsce wymaga modernizacji i rozbudowy 
istniejących terminali transportu intermodalnego, zwiększenia ogólnej liczby termi-
nali, a także stworzenia regionalnych centrów logistycznych przy dużych polskich 
aglomeracjach miejskich. Niezbędnym będzie uzupełnienie węzłów multimodal-
nych o transport lotniczy poprzez infrastrukturalne i operacyjne połączenie lotnisk 
z transportem drogowym i kolejowym. SRT 2020 uwzględnia także decyzję Komisji 
Europejskiej o ujęciu w strukturze tej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) 
tzw. platform multimodalnych.

Obecnie przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej działa 
również Rada do spraw transportu intermodalnego, która czynnie uczestniczy w opra-
cowaniu kierunków działań koniecznych dla poprawy warunków funkcjonowania 
transportu intermodalnego w Polsce.

W odniesieniu do kwestii wysokości stawek opłaty za korzystanie z infrastruktury 
kolejowej podnieść należy, iż uregulowania dotyczące systemu pobierania opłat za 
dostęp do infrastruktury kolejowej opierają się na zasadach pobierania opłat określo-
nych w Dyrektywie 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 
2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobie-
rania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw 
bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 75 z 15.03.2001, str. 29, z późn. zm.). Regulacje obo-
wiązujące w tym zakresie w krajowym porządku prawnym to ustawa z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) i rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu 
i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. Nr 35, poz. 274).

Należy mieć na uwadze, iż ustalając stawki opłaty zarządca bazuje na ponoszo-
nych kosztach. Zgodnie z regulacjami wymienionymi powyżej, opłata za korzystanie 
z infrastruktury kolejowej nie powinna przynosić zarządcom infrastruktury zysków 
– i tak jest również w przypadku Polski. Ponoszenie całości kosztów infrastruktural-
nych przez uczestników rynku kolejowego również nie jest możliwe, przede wszyst-
kim z uwagi na zbyt duże obciążenie finansowe, którego rynek kolejowy nie byłby 
w stanie wytrzymać (ogółem koszty te w okresie minionego rozkładu jazdy sięgnęły 
ok. 4 mld zł). Mając na uwadze powyższe, na mocy przepisów ustawy o transpor-
cie kolejowym i ustawy budżetowej, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej przeznacza tzw. dotację utrzymaniową, przeznaczoną na obniżenie stawki 
opłaty za dostęp (w aktualnym budżecie zaplanowano na ten cel 1 280 591 tys. zł). 
W kolejnych latach przewidywane jest stopniowe zwiększanie kwoty dotacji, tak, aby 
ewentualny wzrost opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej nie przekraczał po-
ziomu inflacji.
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Zwiększenie wsparcia dla przewozów intermodalnych, a co za tym idzie przenie-
sienie części ładunków z dróg na kolej, wymagać będzie wprowadzenia zmian ustawo-
wych. Wyrażam nadzieję, iż przyszłe działania resortu w tym zakresie znajdą Pańskie 
poparcie w toku prac parlamentarnych.

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

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 8 kwietnia 2013 r. uczestniczyłem w spotkaniu w Starostwie 

Powiatowym w Łomży, w którym brali udział samorządowcy z terenu woje-
wództw podlaskiego, mazowieckiego oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele 
środowisk zajmujących się koleją. Obecni byli również lokalni parlamenta-
rzyści. Przedmiotem spotkania było ustosunkowanie się do decyzji zarzą-
du PKP PLK o wyłączeniu z eksploatacji w grudniu 2013 r. linii kolejowych 
Ostrołęka – Śniadowo – Łapy oraz Śniadowo – Łomża. Jak podnoszono na 
spotkaniu, na linii nr 36 o długości 87 km na trasie Ostrołęka – Łapy oraz 
linii nr 49 liczącej prawie 16 km na trasie Śniadowo – Łomża zanotowa-
no w ostatnich trzech latach wzrost łącznej masy przewozów o 9,4%, zaś 
w przypadku linii Śniadowo – Łomża wzrost ten w zeszłym roku wyniósł 
40%. Świadczy to o potrzebie utrzymania tych linii oraz możliwości rozwoju 
transportu kolejowego na tych odcinkach.

Niestety w przedmiotowym zebraniu nie uczestniczyli – mimo zaprosze-
nia – przedstawiciele PKP PLK ani kierowanego przez Pana resortu. Podczas 
tego spotkania przedstawiciele Pańskiego resortu wyjaśnili, że właściwą 
stroną rozmów jest PKP PLK, i zadeklarowali pomoc w rozmowach zaintere-
sowanych stron.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zwracam się do Pana z prośbą 
o przeanalizowanie zasadności działań zmierzających do wyłączenia z ru-
chu wyżej wymienionych linii i pomoc w tym zakresie zainteresowanym sa-
morządom i przedsiębiorcom.

Z poważaniem 
Bohdan Paszkowski

Oddowiedd�

Warszawa, 23 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego złożone pod-

czas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 r., 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.

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-
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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 linie kolejowe nr 36 Ostrołęka – Łapy 
oraz nr 49 Śniadowo – Łomża nie zostaną wyłączone z eksploatacji.

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

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z zapytaniem, czy po dokonanej ustawą z dnia 

4 marca 2011 r. zmianie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gmi-
nach uzdrowiskowych kierowany przez Pana resort dokonywał oceny skut-
ków wymienionej nowelizacji przepisów, w szczególności w aspekcie wpro-
wadzenia do ustawy zakazu funkcjonowania w gminach uzdrowiskowych 
zakładów przemysłowych definiowanych jako zespół budynków i urządzeń 
wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą 
na przekształcaniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiałów, 
substancji lub ich części składowych w nowy produkt. Zakaz ten obejmuje 
zarówno strefę A, B, jak i C uzdrowiska, co w szczególności w odniesieniu 
do tego ostatniego obszaru budzi poważne zastrzeżenia gmin uzdrowisko-
wych, które mają bardzo duże problemy ze stosowaniem tych przepisów, 
albowiem pod wymienioną definicją zakładu przemysłowego mogą kryć 
się takie obiekty jak rozlewnie wód, lodziarnie, piekarnie, stolarnie i inne 
obiekty nieoddziaływające negatywnie na środowisko. Gminy uzdrowisko-
we, m.in. zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP, zwracają 
również uwagę na niekorzystny wpływ znowelizowanych przepisów na roz-
wój i atrakcyjność gmin uzdrowiskowych.

Biorąc pod uwagę bardzo szerokie, w mojej ocenie, ujęcie w ustawie 
definicji zakładu przemysłowego i wiążące się z tym negatywne i, jak się wy-
daje, niezamierzone przez ustawodawcę restrykcje wobec gmin uzdrowisko-
wych, zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy widzi Pan potrzebę 
zmiany przepisów ustawy w tym zakresie i czy podejmie Pan w tej sprawie 
stosowne działania.

Z poważaniem 
Bohdan Paszkowski

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.05.13

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na interpelację Pana Bohdana Paszkowskiego Senatora RP, otrzy-

maną przy piśmie z dnia 24 kwietnia 2013 r. znak BPS/043-31-1296/13, w spra-
wie nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdro-
wiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 651), w kwestii zmiany art. 2 pkt 13, dotyczącego możliwości budowy 
zakładów przemysłowych w strefach ochrony uzdrowiskowej, uprzejmie proszę o przy-
jęcie poniższych wyjaśnień.

Nowelizacja ww. ustawy została uchwalona przez Sejm w dniu 4 marca 2011 r. 
Projekt nowelizacji ustawy uzdrowiskowej poddany był szerokim konsultacjom spo-
łecznym, w tym ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych, które nie wnosiły do pro-
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jektu istotnych zastrzeżeń merytorycznych, a zgłoszone w trakcie prac parlamentar-
nych postulaty zostały uwzględnione. Nadmienić należy, iż projekt nowelizacji ustawy 
uzdrowiskowej był projektem wspólnym Rządu i Komisji Sejmowych.

W Polsce posiadamy 45 miejscowości o statucie uzdrowiska, w których prowadzo-
ne jest lecznictwo uzdrowiskowe w czystym środowisku i leczniczym klimacie. Dlatego 
ustawa nie zezwala na lokalizację zakładów przemysłowych, które mogłyby zakłócać 
proces leczenia i pogarszać warunki klimatyczne. Należy zwrócić uwagę, że nie do-
tyczy to inwestycji takich jak kawiarnie, restauracje, lodziarnie, ciastkarnie, zakła-
dów fryzjerskich, kosmetycznych, handlowych, szewskich, krawieckich itp., o których 
wspomina Pan Senator w swej interpelacji. Zakłady produkcyjne wód mineralnych 
są uciążliwe dla środowiska, powodują zwiększenie natężenia ruchu samochodowego 
a tym samym przekraczanie norm hałasu obowiązującego w uzdrowisku. Tak jak inne 
zakłady przemysłowe mogą być lokalizowane w gminach uzdrowiskowych poza obsza-
rem stref ochronnych, które w uzdrowiskach obejmują niewielką część powierzchni 
gminy uzdrowiskowej.

Nadmierne przy tym należy, iż od dnia wejścia nowelizacji w życie, Ministerstwo 
Zdrowia opiniowało pozytywnie wszystkie wpływające projekty zabudowy, dotyczące 
powyżej wymienionych inwestycji.

Za przebywanie w strefach ochrony uzdrowiskowej w uzdrowiskach, pobierana 
jest specjalna opłata uzdrowiskowa, która wspomaga budżet gmin uzdrowiskowych 
i rekompensuje ewentualne niedogodności wynikające z ustawowych ograniczeń.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia dokonuje analizy, 
zgłoszonego przez Pana Senatora problemu i jednocześnie wystąpiło do Minister-
stwa Gospodarki z prośbą o interpretację zapisu ustawowego nazewnictwa – „zakład 
przemysłowy”.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

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

Szanowny Panie Ministrze!
Zwiększa się liczba skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów w sprawie wprowadzania osób fizycznych w błąd przez różnego rodzaju 
fundusze inwestycyjne oferujące tak zwane odwrócone hipoteki. Grupą do-
celową dla oferujących tego typu usługi są osoby starsze, najczęściej mające 
problemy finansowe, które ze względu na swój wiek, a często i nieznajomość 
prawa, podpisują niekorzystne dla nich umowy.

Brak regulacji prawnych w zakresie zarówno prawa bankowego, jak 
i prawa finansowego, które gwarantowałyby nadzór nad firmami oferujący-
mi wymienione usługi, tak aby chronić interesy klienta. Umowy zawierane 
są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w różnych formach, takich 
jak renta dożywotnia, umowa z funduszem hipotecznym czy zaciągnięcie 
odwróconego kredytu hipotecznego.

W przypadku renty dożywotnej dokonuje się sprzedaży mieszkania fir-
mie inwestycyjnej w zamian za prawo dożywotnego korzystania z tejże nie-
ruchomości. W przypadku odwróconej hipoteki podpisuje się umowę, według 
której strona pozostaje właścicielem mieszkania i otrzymuje rentę z fundu-
szu hipotecznego, który otrzyma nieruchomość po śmierci tegoż właściciela. 
Na podobnych warunkach działa odwrócony kredyt hipoteczny. Zasadniczą 
różnicą jest to, iż taki kredyt nie musi być wypłacany dożywotnio, lecz może 
być wypłacony jednorazowo albo w konkretnych ratach. Kolejną różnicą po-
między odwróconą hipoteką a odwróconym kredytem hipotecznym jest to, iż 
przy odwróconym kredycie spadkobiercy mają rok na spłatę nieruchomości 
w celu jej odzyskania.

Wymienione rozwiązania są często bardzo korzystne dla usługobiorców. 
Niestety pole do nadużyć w obecnym stanie prawnym jest bardzo duże, po-
cząwszy od zaniżania wartości mieszkań przy podpisywaniu umowy i usta-
laniu wielkości świadczeń, a skończywszy na braku wymaganych gwaran-
cji bankowych, na przykład na wypadek bankructwa funduszu.

W związku z tym proszę o udzielenie informacji na temat stanowiska 
Pana Ministra w tej sprawie i ewentualnego stanu prac zmierzających do 
zmiany obowiązujących przepisów.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 8 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Andrzeja Persona podczas 31. posiedze-

nia Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r., uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Usługi mające na celu upłynnienie kapitału zakumulowanego w nieruchomo-

ściach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu osobom korzystającym z tych usług 
prawa dożywotniego zamieszkiwania w nieruchomości (ang. equity release) świad-
czone są w praktyce światowej w dwóch modelach – w modelu kredytowym, zwanym 
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odwróconym kredytem hipotecznym (ang. reverse mortgage) oraz w modelu sprzeda-
żowym (ang. home reversion) w Polsce oferowanym jako renta dożywotnia w zamian za 
przeniesienie własności nieruchomości na podmiot profesjonalny. Obydwa powyższe 
modele charakteryzuje jednakowy cel, natomiast różnią się one w sposób istotny kon-
strukcją, na ogół również zakresem regulacji prawnych.

Umowy oferowane przez podmioty funkcjonujące na polskim rynku kształtowane 
są na podstawie przepisów art. 903, 906 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), regulujących instytucję renty lub art. 908 
ww. ustawy, który reguluje dożywocie i polegają na przeniesieniu na podmiot gospo-
darczy prawa własności nieruchomości w zamian za prawo dożywotniego zamieszki-
wania w nieruchomości oraz dożywotnie świadczenie pieniężne. Umów tego rodzaju 
nie należy utożsamiać z usługą odwróconego kredytu hipotecznego, w przypadku któ-
rej z chwilą zawarcia umowy nie dochodzi do przeniesienia prawa własności nierucho-
mości na podmiot profesjonalny.

Odwrócony kredyt hipoteczny jest natomiast umową kredytu zabezpieczonego hi-
poteką na nieruchomości. Osoba zawierająca umowę odwróconego kredytu hipotecz-
nego nie przenosi prawa do nieruchomości na kredytodawcę i może posiadanym pra-
wem rozporządzać. Szczególną cechą odwróconego kredytu jest brak obowiązku jego 
spłaty przez osobę zaciągającą kredyt – po śmierci kredytobiorcy spłaty będą mogli 
dokonać spadkobiercy, a jeżeli się na to nie zdecydują, kredytodawca zaspokoi swoją 
wierzytelność z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.

Odwrócony kredyt hipoteczny, ze względu na szereg ograniczeń prawnych, nie jest 
aktualnie oferowany na polskim rynku. Ministerstwo Finansów, we współpracy z Mi-
nisterstwem Sprawiedliwości, przygotowało projekt założeń do projektu ustawy o od-
wróconym kredycie hipotecznym, którego celem jest umożliwienie oferowania przez 
instytucje finansowe odwróconych kredytów hipotecznych. W dniu 17 października 
2011 r. projekt założeń został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów i rekomendowa-
ny Radzie Ministrów do rozpatrzenia.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2012 r. Rada Mini-
strów przychyliła się do uwagi Ministra Gospodarki, podkreślającej potrzebę uregu-
lowania w jednym akcie prawnym zarówno odwróconego kredytu hipotecznego, jak 
również sprzedaży nieruchomości z prawem dożywocia i powierzyła mu opracowanie 
propozycji regulacji zasad oferowania rent dożywotnich. W dniu 11 kwietnia br. Mini-
ster Gospodarki skierował propozycję uregulowania renty dożywotniej do rozpatrzenia 
przez Komitet Rady Ministrów.

Intencją Rady Ministrów wyrażoną na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2012 r. 
jest, aby propozycje dotyczące odwróconego kredytu hipotecznego oraz dożywotniej 
renty, rozpatrywane były przez Radę łącznie. Wobec powyższego, po przyjęciu propo-
zycji Ministra Gospodarki przez Komitet Rady Ministrów, obydwie propozycje zostaną 
przedstawione Radzie Ministrów, która podejmie decyzję w przedmiocie ich przyjęcia 
i sposobu dalszego procedowania.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Dominik
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze skargami, jakie napływają do mojego biura senatorskiego, 

dotyczącymi sposobu wypisywania recept na leki refundowane zwracam się 
do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji na ten temat.

Recepty refundowane na lekarstwa specjalistyczne mogą być wypisy-
wane tylko przez lekarzy specjalistów. W przypadku wypisania leku przez 
lekarza pierwszego kontaktu leki są pełnopłatne. Osoby cierpiące na choro-
by przewlekłe, na przykład cukrzycę, muszą przyjmować lekarstwa regular-
nie. Pominięcie dawek stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Lekarze 
specjaliści mogą wypisać zaświadczenie o konieczności przyjmowania przez 
pacjenta lekarstw refundowanych. Niestety, takie zaświadczenie jest waż-
ne tylko przez dwanaście miesięcy. Problem pojawia się w momencie, kie-
dy na wizytę do lekarza specjalisty trzeba czekać niekiedy kilka miesięcy. 
Skazywanie ciężko chorych osób na niepewność związaną z możliwością 
nieuzyskania na czas odpowiedniej recepty lub zaświadczenia negatywnie 
wpływa na ich komfort, który i tak jest obniżony z powodu stanu zdrowia. 
Ponadto ta sytuacja stwarza realne zagrożenie dla ich życia, wielu pacjen-
tów nie stać bowiem na kupno lekarstw po cenie rynkowej, a nieotrzymanie 
odpowiedniej recepty tym właśnie skutkuje.

Jestem świadomy, iż opisany system ma za zadanie chronić przed nad-
użyciami, ale jeśli odbywa się to kosztem zdrowia pacjentów, to, jak uwa-
żam, warto zastanowić się nad minimalizacją efektów niepożądanych.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie sta-
nowiska w tej sprawie i udzielenie informacji o ewentualnych pracach zmie-
rzających do zmiany wymienionego systemu.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.05.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona złożone na 31. po-

siedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 kwietnia 2013 r., przekazane 
Ministrowi Zdrowia przy piśmie BPS/043-31-1298/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., 
dotyczące sposobu wypisywania recept na leki refundowane, niniejszym informuję 
o stanowisku Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z §12 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
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(Dz. U. 2008 Nr 81, poz. 484), lekarz specjalista zobowiązany jest do pisemnego (nie 
rzadziej niż raz w roku) informowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pa-
cjenta o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym 
okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Le-
karz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne pa-
cjenta zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli posiada powyższe 
informacje.

Warunkiem koniecznym do wystawienia pacjentowi recepty na lek objęty refun-
dacją w przypadku każdego lekarza uprawnionego do wystawiania takich recept, 
w tym także w leczeniu chorób przewlekłych, jest dysponowanie przez tego lekarza 
udokumentowanym rozpoznaniem schorzenia, ustalonym samodzielnie lub przez in-
nych lekarzy, w związku z prowadzoną przez nich diagnostyką i leczeniem pacjenta. 
Należy podkreślić, iż przepisy §12 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, nie ograniczają kompetencji zawodowych i autonomii decyzji lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej, w tym także w odniesieniu do diagnozowania i leczenia 
chorób przewlekłych. Dysponowanie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
wydaną przez lekarza specjalistę informacją o której mowa w przedmiotowych prze-
pisach nie wyklucza możliwości samodzielnego zweryfikowania przez lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej zasadności zaordynowania leków danemu pacjentowi, jak 
również nie zwalnia lekarza z odpowiedzialności prawnej i zawodowej za skutki pod-
jętej w związku z ordynowaniem leku decyzji. Uzależnianie uprawnień lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej do leczenia chorób przewlekłych (w tym przepisywania 
recept na leki refundowane) od informacji uzyskanych od lekarza specjalisty stanowi 
nadinterpretację wyżej przytoczonych przepisów. Regulacja określona w §12 ust. 5 
i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej, ma na celu zapewnienie przepływu wiarygodnych 
informacji dotyczących procesu leczenia pacjentów pomiędzy lekarzami poradni spe-
cjalistycznych a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, w celu usprawnienia pro-
cesu korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawy jakości sprawowanej 
opieki medycznej.

Tym samym należy podkreślić, iż zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 
przygotowuje projekt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej zawierający w szczególności rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, sposób wy-
ceny, sposób finansowania oraz warunki ich udzielania. W odniesieniu do świadczeń 
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, w sytuacji gdy lekarzem diagnozującym cho-
robę przewlekłą i ustalającym leczenie jest lekarz specjalista w określonej, odpowied-
niej do rodzaju schorzenia dziedzinie, wydanie pacjentowi dla lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej informacji, o której mowa w §12 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej, jest obowiązkiem wynikającym z umowy zawartej pomiędzy świadczeniodawcą 
a Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacja powinna być wydana w momencie 
ustalenia przez lekarza specjalistę diagnozy i podjęcia leczenia, w przypadku stałej 
opieki specjalistycznej nie rzadziej niż raz w roku, a bezwzględnie w każdym przypad-
ku zmiany leczenia. Wydanie przedmiotowej informacji przez lekarza specjalistę nie 
stanowi samodzielnego świadczenia opieki zdrowotnej i powinno zostać zrealizowane 
w ramach udzielanej porady lekarskiej, w dacie tej porady. W sytuacji, gdy pacjent 
nie uzyskał wyżej wymienionej informacji w dacie udzielanego świadczenia, świadcze-
niodawca Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej powinien zapewnić jej wydanie poza 
kolejnością, w możliwie najbliższym uzgodnionym z pacjentem terminie. Realizacja 
przez świadczeniodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej obowiązku wyda-
wania informacji, o której mowa w §12 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ma 
charakter obligatoryjny i nie zależy od faktu zwrócenia się pacjenta do lekarza spe-
cjalisty o jej uzyskanie dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wzór informacji 
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określa załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjali-
styczna (z późn. zm.). Powyższe stanowisko zostało wyrażone również w komunikacie 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 r.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Jana Rulewskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Podczas prac w 2011 r. nad ustawą z września 2006 r. o finansowym 
wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania zgłosiłem 
poprawkę, przyjętą następnie przez parlament, wprowadzającą art. 5, który 
nakładał na Radę Ministrów obowiązek przekazania obu Izbom informacji 
o realizacji programu oraz zamierzeniach dotyczących nowych systemów 
wspierania rodzin w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Była to re-
akcja na zapowiedź rządu odnośnie do wygaszania obecnego rządowego 
programu kredytowego, zwanego „Rodzina na swoim”.

Również rząd poparł tę poprawkę, deklarując wolę przedstawienia infor-
macji, o której mowa w art. 5, do dnia 31 marca 2013 r. Jak wiadomo, minęła 
graniczna data realizacji ustawowego postanowienia, tymczasem ani Sejm, 
ani Senat nie doświadczyły jego realizacji. Ukazały się jedynie nieoficjalne 
zapowiedzi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
o programie „Mieszkanie dla młodych”, zapowiadające zresztą preferencje 
kapitałowe dla młodych małżeństw, szczególnie z dziećmi, dziś zamieszku-
jących kątem u rodziców lub wynajmujących jakieś mieszkania.

Nie zauważa się obecnie rzeczywistych działań w tym zakresie, co budzi 
niepokój wielu młodych małżeństw, rodzin, które przygotowały się na „nowe 
otwarcie” w polityce mieszkaniowej rządu premiera Tuska. Jest to niepokój 
uzasadniony ich sytuacją społeczną, która powoduje, iż młodzież staje się 
warstwą upośledzoną na tle wszystkich Polaków.

Podzielając ten punkt widzenia, również ja zgłosiłem propozycję wspól-
nego wywianowania przez państwo oraz rodziców dojrzałej młodzieży i jej 
związków – młodych ludzi debiutujących zresztą także na rynku pracy – 
z uwzględnieniem jej potrzeb mieszkaniowych. Propozycja ta nie tylko od-
powiadała na potrzeby wobec tak zwanego głodu kapitałowego, jeśli chodzi 
o pozyskanie mieszkań, ale także uruchamiała długotrwałe procesy oszczę-
dzania na cele mieszkaniowe i aktywności zawodowej. Jest to spójne z po-
stulatem wielu instytucji społecznych i finansowych dotyczącym gromadze-
nia oszczędności już od momentu narodzin dziecka. Tym samym propozycja 
dzieliła odpowiedzialność finansową rodziców i państwa, chroniąc, nie tak 
jak obecnie, budżet państwa i budżety rodzinne przed nagłymi kominowymi 
wydatkami.

W dobie obecnego kryzysu gospodarczego młodzi ludzie do lat dwudzie-
stu pięciu – a przecież młodość trwa na ogół do lat trzydziestu pięciu – sta-
nowią największą armię bezrobotnych, jako że bezrobocie młodzieży sięga 
29%, i pobierają najmniejsze wynagrodzenia bądź pomniejszone zasiłki. 
Najczęściej to właśnie młodzi ludzie są stroną umów śmieciowych desta-
bilizujących ich perspektywy rozwoju. W wyniku prowadzenia przez wiele 
rządów wadliwej polityki edukacyjnej nabyli kosztowne, ale nietrafione wy-
kształcenie, a teraz emigrują za pracą, powiększając w Polsce dziurę demo-
graficzną.

Mieszkanie może stanowić element stabilizacji zarówno rodzinnej, jak 
i narodowej. Zatem zwłoka w pracach nad programami wsparcia – a jeszcze 
gorzej: ich poniechanie – wywołuje nieodwracalne straty w rozwoju społecz-
nym, rujnując solidarność pokoleń, degradując motywacje życiowe pokole-
nia, którego braku lub ułomności nie da się już zniwelować w drodze wpro-
wadzenia innych rozwiązań.

Na koniec pozwolę sobie na następującą uwagę. Jeśli niemożliwe jest 
skonstruowanie nowego programu – a dostrzegam różne wady programu 
„Mieszkanie dla młodych”, między innymi taką, że program ten stawia 
w gorszej sytuacji młodych ludzi pochodzących z małych miejscowości, gdzie 
nie ma budownictwa developerskiego – to postuluję kontynuację obecnego 
programu do czasu opracowania bardziej optymalnego.

Jan Rulewski
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Oddowiedd�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 21 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem senatora Jana Rulewskiego (nr BPS/043-31- 

-1299/13) w sprawie nowych systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu ich 
potrzeb mieszkaniowych, złożonym podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 
18 kwietnia br., przekazanym za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w dniu 30 kwietnia br., uprzejmie przedstawiam stanowisko wobec sformułowanych 
w oświadczeniu pytań.

Na wstępie chciałbym odnieść się do zarzutu niewywiązania się przez rząd z obo-
wiązku przedstawienia informacji o realizacji programu preferencyjnych kredytów 
mieszkaniowych „Rodzina na swoim” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu włas-
nego mieszkania (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 90) oraz zamierzeń w sprawie 
wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokaja-
niu potrzeb mieszkaniowych. „Informacja o realizacji rządowego programu preferen-
cyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na swoim” oraz zamierzenia w sprawie 
wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspoka-
janiu potrzeb mieszkaniowych”, stanowiąca realizację delegacji art. 5 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wła-
snego mieszkania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 168, poz. 1006), zosta-
ła opracowana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
i przyjęta w dniu 29 marca br. przez Radę Ministrów, a dnia 4 kwietnia br. przekazana 
do Marszałków: Sejmu (druk nr 1257) i Senatu (druk nr 330).

Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła „Informację…” podczas posiedzenia 
w dniu 8 maja br., natomiast w Senacie dokument został rozpatrzony w trakcie po-
łączonego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej w dniu 15 maja br.

W powyższej „Informacji…” rząd poinformował również o planowanych dzia-
łaniach mających na celu ułatwienie młodym ludziom zdobycia własnego lokum. 
Powodzenie, jakim cieszył się program preferencyjnych kredytów mieszkaniowych 
„Rodzina na swoim” potwierdził, że niezbędny jest instrument finansowy wspiera-
jący młodych ludzi w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Zakończony pro-
gram pozwolił na zdobycie cennych danych i dużego doświadczenia, które mogły 
posłużyć jako baza do opracowania nowego programu, odpowiednio zmodyfikowa-
nego w kontekście zmienionej sytuacji ekonomiczno-politycznej (spowolnienie go-
spodarcze, większe zorientowanie na rodzinę, konieczność przekierowania środków 
publicznych).

Program (promowany pod nazwą „Mieszkanie dla młodych”), którego zasady zo-
stały sformułowane w projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez ludzi młodych, skierowany jest do młodych ludzi: małżeństw i osób 
samotnych (tzw. singli) w wieku do 35 lat, znajdujących się na początku swojej drogi 
życiowej i zawodowej, i ma wesprzeć ich w zakupie pierwszego własnego mieszkania. 
Lokal musi zostać nabyty na rynku pierwotnym, znajdować się w budynku, w skład 
którego wchodzą co najmniej dwa lokale mieszkalne, oraz spełniać określone w pro-
jekcie ustawy parametry cenowe i powierzchniowe. Pomoc ma polegać na otrzymaniu 
10% wartości odtworzeniowej mieszkania, na pokrycie wkładu własnego przy zaciąg-
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nięciu kredytu hipotecznego, co wpłynie na zwiększenie zdolności kredytowej przy-
szłych beneficjentów. Ten mechanizm sprawi, że potencjalnie większa liczba młodych 
osób będzie mogła sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym. 
Również dzięki zaproponowanemu instrumentowi, beneficjent będzie mógł spłacać 
obniżone raty kredytowe przez cały okres kredytu.

Dodatkowym atutem planowanego rozwiązania jest jego prorodzinny charakter. 
W przypadku posiadania dziecka w momencie zakupu mieszkania finansowe wspar-
cie będzie wynosiło 15% wartości odtworzeniowej mieszkania. Jeżeli w rodzinie be-
neficjenta w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się trzecie (lub kolejne) 
dziecko, będzie mógł się ubiegać o jednorazowe dodatkowe dofinansowanie w wyso-
kości 5%.

Zatem nowy instrument jest skierowany do zbliżonej grupy docelowej i stanowi 
naturalną kontynuację części programu „Rodzina na swoim”, z istotnymi zmianami 
i uzupełnieniami, powodującymi lepsze adresowanie proponowanych rozwiązań. 
W szczególności ważne jest złagodzenie początkowej bariery uniemożliwiającej za-
ciągnięcie kredytu mieszkaniowego, czyli wymogów dotyczących wysokości wkła-
du własnego. Pokrycie ze środków publicznych części wkładu własnego zmniejszy 
wysokość wymaganego kredytu, co przełoży się na niższą wysokość spłacanych 
rat i objęcie zdolnością kredytową większej liczby potencjalnych kredytobiorców. 
Jest to szczególnie ważne wobec planów Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących 
modyfikacji rekomendacji S, która ma wprowadzić maksymalną wartość LTV. Dla 
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkaniowych 
maksymalny poziom LTV nie powinien przekroczyć 80% lub 90%, jeżeli część eks-
pozycji przekraczająca 80% jest odpowiednio ubezpieczona. KNF proponuje wpro-
wadzenie okresów przejściowych: do końca 2013 roku LTV będzie mogło wynosić 
100%, w 2014 roku – 90%, ale już od 2015 roku ma być ustalane na nowych 
zasadach (80/90%). Wejście nowego programu począwszy od 2014 roku stanowić 
więc będzie ważny element umożliwiający łagodne przyjęcie przez rynek popytowy 
nowych regulacji.

Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi 
młodych w dniu 14 maja 2013 r. został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do 
dalszych prac w Parlamencie. Przewiduje się, że osoby zainteresowane finansowym 
wsparciem będą mogły składać wnioski o wsparcie w instytucjach kredytujących od 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Chciałbym dodać, w odniesieniu do zastrzeżenia Pana Senatora o dyskryminacji 
części młodych ludzi w proponowanym programie, że zarówno parametry określają-
ce beneficjentów, jak i dotyczące nabywanego lokalu, nie wykluczają mieszkańców 
mniejszych czy biedniejszych powiatów. W trakcie konsultacji społecznych i konferen-
cji w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 16 stycz-
nia 2013 r., kończącej etap konsultacji społecznych, odbyła się dyskusja dotycząca 
kreowania rynku pierwotnego także na obszarach, gdzie aktualnie taki rynek nie wy-
stępuje. Wiele głosów ze strony podażowej rynku świadczyło, że w przypadku zainte-
resowania konsumentów, firmy deweloperskie podejmą inwestycje również na takich 
terenach. W tym kontekście, program „Mieszkanie dla młodych” może się przyczynić 
do powstawania nowych mieszkań również na obszarach, na których takie budow-
nictwo w ostatnich latach nie występowało. Warto również pamiętać, że programem 
objęte będą mieszkania znajdujące się w budynku, w skład którego wchodzą co naj-
mniej dwa takie lokale (zabudowa bliźniacza czy szeregowa), zatem mniejsze rynki nie 
zostały z programu wyłączone.

Ponadto uprzejmie informuję, że budownictwo jednorodzinne będzie zasilane 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 
początku roku rozpoczęto wdrażanie programu „Dopłaty do kredytów na budowę 
domów energooszczędnych”, mającego na celu promowanie budownictwa mieszka-
niowego o jak najniższym zużyciu energii, z którego mogą korzystać również miesz-
kańcy obszarów wiejskich. Program skierowany jest do osób fizycznych budujących 
dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie na rynku pierwotnym. Dofi-
nansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego 
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na budowę/zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na kon-
to kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu 
uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Budżet progra-
mu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzin-
nych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane 
jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do końca 
2022 roku.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Piotr Styczeń 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, 

Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 
Henryka Górskiego, Kazimierza Jaworskiego,  

Wojciecha Skurkiewicza, Macieja Klimy, 
Andrzeja Matusiewicza oraz Waldemara Kraski

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

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje, czy w resorcie finansów 

są prowadzone prace lub jest ewentualnie rozważane wprowadzenie zmian 
w zakresie opodatkowania rolnictwa. Jeśli tak, to jakie warianty są rozwa-
żane? Czy zamierza się opodatkować działalność rolniczą podatkiem docho-
dowym – jeśli tak, to w jakiej skali – lub zmienić stawki podatku rolnego?

Uprzejmie prosimy o szczegółowe informacje i wyjaśnienia.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Robert Mamątow 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Kazimierz Jaworski 
Wojciech Skurkiewicz 
Maciej Klima 
Andrzej Matusiewicz 
Waldemar Kraska

Oddowiedd�

Warszawa, 27 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 24 kwietnia 2013 r., przy którym przekazano tekst 

oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z inny-
mi senatorami podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 r., uprzej-
mie informuję.

Wprowadzenie podatku dochodowego w działalności rolniczej zapowiedział Pre-
mier w wygłoszonym dnia 18 listopada 2011 r. exposé.

Kierując się zapowiedziami z exposé podjęte zostały prace zmierzające do ich rea- 
lizacji. Prace te mają na celu objęcie dochodów z działalności rolniczej podatkiem do-
chodowym. Obecnie przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z dzia-
łów specjalnych produkcji rolnej, nie podlegają przepisom o podatku dochodowym.

Aktualnie trwają prace nad projektem założeń, które w efekcie doprowadzą do 
włączenia dochodów (przychodów) z działalności rolniczej do systemu podatku do-
chodowego.
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Podstawową zasadą jaka przyświeca tym pracom jest stworzenie możliwie naj-
prostszej koncepcji podatku dochodowego w działalności rolniczej, w tym również pod 
względem legislacyjnym. Z tego względu zakłada się opracowanie nowej ustawy, w któ-
rej w sposób kompleksowy uregulowane zostanie opodatkowanie dochodów (przycho-
dów) uzyskiwanych przez osoby fizyczne z działalności rolniczej. Przewiduje się objęcie 
systemem podatku dochodowego osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą 
w większych rozmiarach mierzonych np. wielkością uzyskanych przychodów.

W zakresie podatku dochodowego rozpatrywane jest zarówno opodatkowanie do-
chodów z obowiązkiem ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów jak i zry-
czałtowane formy opodatkowania, w których nie będzie obowiązku wykazywania kosz-
tów podatkowych.

Warto jednak podkreślić, że prace te są prowadzone przy założeniu neutralności 
fiskalnej. Oznacza to, że zmiany opodatkowania dochodów z działalności rolniczej nie 
spowodują co do zasady wzrostu obciążeń podatkowych ogółem nałożonych obecnie 
na tę działalność.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1414, z późn. zm.), projekt założeń zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 
Publicznej z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.

Stosownie do §11a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 
19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. 
zm.), organ wnioskujący udostępnia projekt założeń w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Rządowego Centrum Legislacji.

Jednocześnie dodać należy, że w dniu 10 maja 2013 r. Sejm uchwalił ustawę 
o zmianie ustawy o podatku rolnym (projekt poselski – druk nr 115), wprowadzającą 
nowe zasady obliczania średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do wyliczenia 
podatku rolnego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, 

Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 
Henryka Górskiego, Andrzeja Matusiewicza, 

Kazimierza Jaworskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 
Macieja Klimy, Waldemara Kraski oraz Henryka Ciocha

skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Romana Hausera

Szanowny Panie Prezesie!
Dziękujemy Panu Prezesowi za odpowiedź na oświadczenie senatorskie 

z dnia 21 lutego br. dotyczące podatników będących przedsiębiorcami trans-
portowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odli-
czenie podatku VAT przy zakupie paliwa.

W powyżej wymienionym oświadczeniu wyraziłem stwierdzenie, że po 
wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 
21 czerwca 2012 r. w połączonych sprawach C-80/11 i C-142/11 NSA 
w swoim orzecznictwie wyraża sprzeczne poglądy w kwestii istnienia prawa 
do odliczenia podatku naliczonego w podatku od towarów i usług w odnie-
sieniu do podatników, którzy zakupywali paliwo od tych samych dostawców 
i w takich samych albo bardzo zbliżonych okolicznościach faktycznych, tj. po-
datników znajdujących się w identycznej sytuacji faktycznej i prawnej. Dla 
zobrazowania tej tezy przywołano trzy wyroki NSA: z dnia 27 lipca 2012 r. 
– sygnatura akt I FSK 1769/11; z dnia 14 sierpnia 2012 r. – sygnatura I FSK 
1570/11 oraz z dnia 19 grudnia 2012 r. – sygnatura akt I FSK 282/12.

W odpowiedzi z dnia 3 marca 2013 r. (nr BO-4660-14/13) na powyższe 
Pan Prezes stwierdził, iż wyroki w sprawach o sygnaturach I FSK 1769/11 
i I FSK 1570/11 zapadły w innym stanie faktycznym niż wyrok w sprawie 
o sygnaturze I FSK 282/12. Z dwóch pierwszych wyroków według oceny 
Pana Prezesa NSA wynika bowiem, że powodem uchylenia wyroków WSA 
w Łodzi było ustalenie, iż sąd pierwszej instancji w ogóle nie rozważał obiek-
tywnej przesłanki pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku na-
liczonego, tego, czy podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że trans-
akcje mające stanowić podstawę prawa do odliczenia podatku naliczonego 
związane były z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury. Otóż 
w przypadku rozpatrywanej sprawy o sygnaturze I FSK 1570/11 na stro-
nie 17 zaskarżonego wyroku WSA w Łodzi wskazał, że okoliczności towarzy-
szące nabywaniu przez skarżącego paliwa dawały podstawy do przypusz-
czeń, że wskazane faktury nie dokumentują rzeczywistych transakcji i że są 
podejrzane. Niemniej jednak powyższej konstatacji sąd pierwszej instancji 
szerzej nie uzasadnił. A zatem ocena okoliczności podmiotowych leżących 
po stronie podatnika była na tyle lakoniczna, iż wymykała się jakiejkolwiek 
kontroli instancyjnej, a ponadto nie uwzględniała aspektów związanych ze 
standardami należytej staranności stawianymi przed uczestnikami obro-
tu – podatnikami podatku VAT – w przywołanym orzecznictwie TSUE. Jak 
wskazano bowiem w wyroku NSA z dnia 26 czerwca 2012 r., sygnatura akt 
I FSK 1201/11, obrót złomem jak i paliwami narażony jest na nadużycia 
(oszustwa) ze strony kontrahentów, a w świetle wyroku TSUE z 21 czerwca 
2012 r. w takiej sytuacji dochowanie pewnej staranności wymagane jest 
nie tylko ze strony podatników uczestniczących w tym obrocie, lecz również, 
a może przede wszystkim, ze strony organów podatkowych. NSA stwierdził 
zatem, że w rozpatrywanej wyżej sprawie nie ustalono tego, czy podatnik 
wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcje mające stanowić podstawę 
do odliczenia podatku naliczonego związane były z przestępstwem popełnio-
nym przez wystawcę faktury lub że podatnik nie dochował należytej staran-
ności w toku zawierania spornych transakcji i że bez dokonania należytych 
ustaleń w tym zakresie nie można stwierdzić, czy podatnik miał prawo do 
odliczenia podatku naliczonego zawartego w sprawnych fakturach. Powyż-
szy wyrok NSA został wydany pomimo tego, że WSA w Łodzi, wydając za-
skarżone rozstrzygnięcie, uznał, że okoliczności towarzyszące nabywaniu 
przez skarżącego paliwa dawały podstawy do przypuszczeń, że wskazane 
faktury nie dokumentują rzeczywistych transakcji i są podejrzane.
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Z kolei w wyroku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I FSK 282/12 
NSA, uzasadniając swoje niekorzystne dla podatnika stanowisko, wska-
zał na fakt reprezentowania różnych firm przez tę samą osobę, tożsamość 
kierowców obsługujących wszystkie firmy dostarczające paliwo oraz brak 
sprawdzenia posiadania przez te firmy koncesji. W ocenie Pana Prezesa NSA 
w niniejszej sprawie rzekomo właśnie stan faktyczny sprawy zadecydował 
o innym rozstrzygnięciu niż w pozostałych sprawach. Tymczasem z całą sta-
nowczością zaznaczyć należy, że stan faktyczny w obu tych sprawach jest 
w zasadzie identyczny. Nie on zresztą stanowił przyczynę oddalenia skargi 
kasacyjnej w tej sprawie. W ocenie NSA stan faktyczny, w którym zapadł 
przedmiotowy wyrok, nie odpowiadał okolicznościom, których dotyczyły roz-
ważania TSUE w tzw. sprawach węgierskich (sygn. C80/11 i C142/11). Ta-
kie stanowisko uznać należy za oczywiście nieprawidłowe, bowiem zarówno 
z opisu stanu faktycznego sprawy C-642/11, jak i późniejszych wyroków 
TSUE, w tym w szczególności w sprawach C-642/11 i C-643/11, wynika 
w sposób niebudzący wątpliwości, że niezgodność pomiędzy dostawcą fak-
turowym i rzeczywistym nie pozwala na instrumentalne uznanie, iż transak-
cja udokumentowana taką fakturą rzeczywiście nie miała miejsca. A zatem 
nie do zaakceptowania jest teza zarówno sądu pierwszej, jak i drugiej in-
stancji, że podatnik powinien przewidywać, iż dokonanie transakcji w usta-
lonych okolicznościach stanowi oszustwo i powinno wzbudzić u nabywcy 
podejrzenie co do uczciwości sprzedawcy.

Na poparcie powyższego stanowiska oraz odnosząc się do załączonych 
do akt sprawy o sygnaturze akt I FSK 282/12 dokumentów świadczą-
cych o należytym sprawdzeniu kontrahenta i dołożenia należytej staranno-
ści poprzez podatnika, organ stwierdza (str. 25-27 decyzji dyrektora Izby 
Skarbowej w Łodzi), że „okolicznością łagodzącą nie może być również 
fakt dołożenia należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta”. W tej 
sytuacji stwierdzić należy z całą pewnością, że w rozpatrywanej sprawie 
o sygnaturze akt I FSK 282/12 nie badano tego, czy podatnik wiedział, że 
transakcje mające stanowić podstawę prawa do odliczenia podatku nali-
czonego związane były z przestępstwem lub innymi nieprawidłowościami. 
Wzorzec należytej staranności wymaganej od przedsiębiorców nie może 
być stawiany nadmiernie wysoko, bowiem w pierwszej kolejności to do 
obowiązków państwa, nie do obowiązków podatnika, należy wykrywanie 
bezprawnych procederów. Potwierdzenie powyższego stanowiska można 
znaleźć w wyroku TSUE z dnia 21 czerwca 2012 r. (teza 62):„Co do za-
sady bowiem to do organów podatkowych należy dokonywanie niezbęd-
nych kontroli podatników w celu wykrycia nieprawidłowości i naruszeń 
w podatku VAT oraz karanie podatników winnych takich nieprawidłowości 
lub naruszeń”. Również z wyroku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
C-643/11 (LVK – 56 E OOD) wynika, że ciężar dowodu ciąży na organie 
podatkowym. Dodatkowo należy pamiętać, że brak dobrej wiary powinien 
być przez organ podatkowy w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpli-
wości wykazany. Tymczasem w przedmiotowej sprawie nie przeprowadzo-
no jakiegokolwiek postępowania dochodowego w tym zakresie, uznając że 
jest to de facto zbyteczne.

Uwadze Pana Prezesa NSA umknęło również to, że o braku świadomości 
podatnika o nieprawidłowościach związanych z uczestniczeniem w spornych 
transakcjach polegających na zakupie paliwa świadczy także znajdujące się 
w aktach sprawy I FSK 282/12 postanowienie Sądu Rejonowego w Zduń-
skiej Woli z dnia 22 kwietnia 2011 r. (sygnatura akt Kp. 229/10), które to 
zaważyło na korzystnym rozstrzygnięciu kasacyjnym w stosunku do wymie-
nionych w tym postanowieniu osób w sprawach sygn. akt I FSK 1769/11, 
FSK 1570/11. Postanowienie to zostało wydane w związku ze złożeniem 
przez pokrzywdzonych członków stowarzyszenia wspólnego zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstwa z art. 286 §1 k.k. w związku z zakupem pali-
wa od spornych kontrahentów. Cytat ze strony 3 postanowienia: „Zdaniem 
Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli dziwi fakt, że urząd skarbowy stara 
się przypisać działaniom członków stowarzyszenia jakikolwiek przestępczy 
proceder”. W postanowieniu tym stwierdzono, że analiza zgromadzonego 
w sprawie materiału, zdaniem sądu, w żadnym wypadku nie daje podstaw 
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do stwierdzenia, że składający zażalenie członkowie stowarzyszenia dopu-
ścili się oszustwa przy zawieraniu transakcji zakupu paliwa.

Odnosząc się natomiast do argumentacji Pana Prezesa NSA dotyczą-
cej braku sprawdzenia posiadania przez spornych dostawców koncesji na 
prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie, pragniemy poinfor-
mować, że tak rygorystyczny wymóg nie wynika z ustawy – Prawo ener-
getyczne. Ponadto podatnik, jak mówi ustawa – Prawo energetyczne (DzU 
z 2012 r.), nabywając paliwo na potrzeby działalności w zakresie usług 
transportowych, a nie do dalszej odsprzedaży, nie ma prawnego obowiązku 
sprawdzenia koncesji dostawców paliwa.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że dokonując oceny poziomu zachowa-
nej przez podatnika staranności, nie można brać pod uwagę poziomu wie-
dzy i świadomości społecznej istniejącej w obecnej chwili, tj. po nagłośnie-
niu problemów związanych z wprowadzaniem do obrotu paliw płynnych 
pochodzących z nielegalnych źródeł i zapewnieniu podatnikom instrumen-
tów ułatwiających im weryfikację kontrahentów takich jak np. elektroniczny 
rejestr koncesji prowadzony przez Urząd Regulacji Energetyki (http://bip.
ure.gov.pl). W latach 2004–2006 świadomość zarówno obywateli, jak i or-
ganów podatkowych w tym zakresie była znikoma. Nie posiadali oni także 
multimedialnych i powszechnie dostępnych narzędzi umożliwiających szyb-
ką i rzetelną weryfikację danych w tym zakresie. Nie można zatem mieć 
wątpliwości, że tworzony na potrzeby niniejszej sprawy wzorzec należytej 
staranności podatnika powinien uwzględniać nie sytuację aktualną, lecz 
właściwą dla okresu, w którym doszło do powstania zobowiązania podat-
kowego, co do tej pory nie było ani przez sądy, ani przez organy podatkowe 
brane pod uwagę.

W sprawie firmanctwa wypowiedział się także TSUE w sprawach w wy-
rokach C-642-643/11 z dnia 31 stycznia 2013 r., z których wynika, że jeśli 
mamy do czynienia z tego typu procederem, to należy również badać w spo-
sób prawnie wymagany świadomość po stronie odbiorcy faktury. W ocenie 
TSUE organy podatkowe mają obowiązek badania dobrej wiary podatnika. 
Jeśli ustalenia potwierdzą, że dochował on należytej staranności, nie można 
go pozbawić prawa do odliczenia VAT. Tymczasem w sprawie o sygnaturze 
akt I FSK 282/12 organy podatkowe oraz sądy administracyjne obu instan-
cji uznały, że fakt wystąpienia na jakimkolwiek etapie obrotu zjawiska fir-
manctwa automatycznie pozbawia nabywców prawa do odliczenia podatku 
naliczonego bez badania tych okoliczności. Z tego też powodu sądy uznały, 
że niedokonanie przez organy podatkowe jakichkolwiek ustaleń w tym za-
kresie nie stanowiło naruszenia prawa, gdyż okoliczności te nie były rele-
wantne dla rozstrzygnięcia sprawy. Tym samym analizowane rozstrzygnię-
cie pozostaje w oczywistej sprzeczności nie tylko z aktualnymi i powołanymi 
powyżej wyrokami TSUE, ale też z jednolitą w tej chwili linią orzeczniczą 
NSA (por. wyroki w sprawach I FSK 429-436/12).

Niewątpliwie trudno zaakceptować sytuację, w której najwyższy krajo-
wy organ władzy sądowniczej, którego orzeczenia nie podlegają zaskarże-
niu i który wywiera ogromny wpływ na sposób interpretowania przepisów 
prawa przez uczestników obrotu i organy podatkowe, w tak krótkim czasie 
wydaje wyroki, w których w sposób zasadniczo odmienny rozumiane są 
kluczowe dla rozstrzygnięcia przepisy i konstrukcje prawne. Takiej dowol-
ności i przewrotności na najwyższym szczeblu hierarchii sądowniczej nie 
sposób usprawiedliwić zasadą niezawisłości sędziów. Rolą NSA jest bowiem 
nie tylko rozstrzyganie poszczególnych, indywidualnych spraw, lecz przede 
wszystkim kształtowanie jednolitych linii orzeczniczych, które zapewniają 
realizację zasady pewności i stałości prawa. Zaistniała sytuacja, w której 
takie same stany faktyczne oceniane są w sposób zasadniczo odmienny po-
przez poszczególne składy sędziowskie świadczy o tym, że brakuje wzajem-
nej komunikacji oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi sędziami NSA 
w celu wypracowania wspólnej, jednolitej wykładni poszczególnych instytu-
cji prawa podatkowego.

Niezrozumienie poczynań NSA jest większe, gdy dokona się szczegóło-
wej analizy personalnej składów sędziowskich, które orzekały w poszczegól-
nych sprawach. Okazuje się bowiem, że ci sami sędziowie potrafią w krót-
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kich odstępach czasu wydać wiele wyroków, których uzasadnienia pozo-
stają we wzajemnej oczywistej sprzeczności. Raz stwierdzają, iż badanie 
dobrej wiary po stronie nabywcy ma istotne znaczenie dla zachowania przez 
niego prawa do odliczenia podatku naliczonego, innym zaś razem stwier-
dzają, że jest to okoliczność, która nie musi podlegać badaniu przez organy 
podatkowe i sądy administracyjne. Taka postawa, wobec braku zgłoszenia 
votum separatum, jest niezrozumiała i nieakceptowana, bowiem służy pogłę-
bianiu rozbieżności orzeczniczej i chaosu w pracy Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego.

W efekcie nie sposób nie zauważyć, że podnoszone przez nas okoliczno-
ści zmuszają do poważnej refleksji nad kondycją NSA nie tylko w kontekście 
wąskiego zagadnienia związanego z wpływem orzecznictwa TSUE na prawo 
krajowe, lecz także przez pryzmat wywiązywania się przezeń z jego ustrojo-
wych zadań i obowiązków.

Z góry dziękujemy za wyjaśnienie powyżej wyrażonych wątpliwości.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Robert Mamątow 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Andrzej Matusiewicz 
Kazimierz Jaworski 
Wojciech Skurkiewicz 
Maciej Klima 
Waldemar Kraska 
Henryk Cioch

Oddowiedd�

Warszawa, 9 maja 2013 r. 

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Wielce Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 24 kwietnia 2013 r., BPS/043-31-1301/13, przy któ-

rym przedstawiono, złożone na posiedzeniu Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 r., 
Oświadczenie grupy Senatorów RP dotyczące orzecznictwa Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z zakresu problematyki prawa do odliczenia podatku od towarów i usług 
przy zakupie paliwa, uprzejmie wyjaśniam, że analiza orzecznictwa sądów admini-
stracyjnych wykazała, iż nie istnieją wystarczające podstawy do podjęcia inicjatywy 
uchwałodawczej w obrębie powyższej problematyki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 36 §1 i §2 ustawy z dnia 
25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, 
z późn. zm.) w związku z art. 15 §1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. 
zm.), Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może wystąpić o podjęcie przez ten 
Sąd uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżno-
ści w orzecznictwie sądów administracyjnych. Podstawową przesłanką wystąpienia 
z wnioskiem o podjęcie uchwały abstrakcyjnej jest więc zaistnienie sytuacji, w której 
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stosowanie określonych przepisów prawnych wywołało rozbieżności w orzecznictwie 
sądów administracyjnych. Istotnym jest, że rozbieżne poglądy powinny być zarazem 
równorzędne, tzn. posiadać choćby w przybliżeniu podobną reprezentację w orzecz-
nictwie. Wspomniana rozbieżność w orzecznictwie nie może być rozumiana jako każ-
dy przypadek wydania odmiennego orzeczenia w danej kategorii spraw. Nie można 
bowiem mówić o rozbieżności, gdy jeden pogląd jest dominujący, a drugi pojawił się 
tylko incydentalnie, np. w jednym orzeczeniu.

Proces kształtowania się poglądów orzeczniczych jest procesem rozłożonym w cza-
sie i wymaga, szczególnie w wypadku konieczności uwzględniania dorobku orzeczni-
czego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, większej liczby wypowiedzi są-
dów administracyjnych.

Ponadto, podkreślenia wymaga, że instytucja abstrakcyjnych uchwał Naczelnego 
Sądu Administracyjnego ma charakter wyjątkowy i może być stosowana w wypad-
kach szczególnie uzasadnionych, zaś o ich zaistnieniu nie można mówić w niniejszej 
sytuacji.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w ramach nadzoru nad jednolitością 
orzecznictwa nie jest uprawniony do wypowiadania się co do prawidłowości ustaleń 
i ocen przedstawianych w poszczególnych wyrokach. Nie jest zatem władny do ba-
dania akt poszczególnych spraw, czy dołączanych do nich dokumentów w takim za-
kresie, jaki przewidziany został dla składów orzekających w konkretnych sprawach. 
Jego rolą jest bowiem skonfrontowanie ze sobą wypowiedzi sądów administracyjnych 
wyrażonych w wyrokach na tle określonych przepisów prawa i na tej postawie ustale-
nie, czy występują rozbieżności w stosowaniu tychże przepisów. Z tej przyczyny Prezes 
Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wypowiada się również w kwestii treści decy-
zji podatkowych, ani co do znaczenia rozstrzygnięć sądów powszechnych. Te ostatnie 
są wiążące wyłącznie dla sądów administracyjnych i tylko w zakresie przewidzianym 
w art. 11 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przeprowadzona analiza dowodzi, że w orzecznictwie sądów administracyjnych, 
odnoszącym się do problematyki prawa do odliczenia podatku od towarów i usług 
przy zakupie paliwa, w sposób jednolity prezentowane jest rozumienie przepisów pra-
wa podatkowego. Sądy administracyjne spójnie uwzględniają dorobek orzeczniczy 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym wyrok z dnia 21 czerwca 2012 r. 
wydany w połączonych sprawach C-80/11 i C-142/11 oraz późniejsze wyroki, z dnia 
31 stycznia 2013 r. wydane w sprawach C-642/11 i C-643/11. Trafnie zwrócono uwa-
gę na ten aspekt w treści samego Oświadczenia.

Z tych wszystkich względów nie znajduję podstaw do uznania, że wskazana 
w Oświadczeniu rozbieżność uzasadnia podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w za-
kresie wyjaśnienia przepisów dotyczących prawa do odliczenia podatku od towarów 
i usług.

Z wyrazami głębokiego szacunku 
 
PREZES 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
prof. Roman Hauser
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, 

Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 
Henryka Górskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 

Kazimierza Jaworskiego, Macieja Klimy, 
Andrzeja Matusiewicza oraz Waldemara Kraski

skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracamy się do Pana Prezesa o podjęcie czynności weryfikujących 

działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Wrocław wo-
bec grupy młodych rolników reprezentowanych przez pana Jakuba Maya. 
Jak wynika z przedstawionych dokumentów, do prokuratury dla Wrocła-
wia Fabrycznej zostały złożone zawiadomienia dotyczące tej grupy młodych 
rolników, między innymi wykazuje się w nich, że wykonali oni więcej, niż 
deklarowali. Ponadto albo wypowiedziano im umowy o przyznanie dofinan-
sowań, albo są ścigani, bo pozorowali spełnienie wymogów niezbędnych do 
otrzymania dotacji, na skutek czego nie odbierają przyznanych im wcześniej 
przez ARiMR dofinansowań. Należy podać w wątpliwość logikę i rzetelność 
urzędników ARiMR OR Wrocław, jakimi się wykazali podczas kontroli gospo-
darstw i weryfikacji wniosków o uzyskanie dofinansowań.

Spór jest na tyle poważny i wieloaspektowy, iż zwracamy się do Pana 
Prezesa o natychmiastowe podjęcie czynności sprawdzających działania 
ARiMR OR Wrocław wobec tych młodych ludzi oraz o objęcie czynności kon-
trolnych tych urzędników osobistym nadzorem.

Z góry dziękujemy za wyjaśnienie wyrażonych wątpliwości i udzielenie 
pomocy młodym rolnikom z województwa dolnośląskiego.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Robert Mamątow 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Wojciech Skurkiewicz 
Kazimierz Jaworski 
Maciej Klima 
Andrzej Matusiewicz 
Waldemar Kraska



31. posiedzenie Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r. 119

Oddowiedd

Warszawa, 9.05.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek z dnia 24.04.2013 r. w sprawie oświad-

czenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego, wspólnie z innymi se-
natorami, dotyczącego grupy beneficjentów działania 112 „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” objętego PROW 2007–2013 uprzejmie informuję co następuje.

Zgodnie z przepisami stanowiącymi podstawy prawne realizacji ww. działania po-
moc przyznawana jest m.in. osobom, które deklarują nabycie gospodarstwa rolnego 
o wymaganej minimalnej powierzchni użytków rolnych w ciągu 180 dni, licząc od dnia 
otrzymania decyzji przyznającej pomoc. Umowa dzierżawy, umowa kupna-sprzedaży 
lub darowizny, a także dziedziczenie są jedynymi formami nabycia gospodarstwa do-
puszczonymi przy ubieganiu się o pomoc dla młodych rolników.

W Dolnośląskim OR ARiMR w ramach naborów przeprowadzonych w 2010 i 2011 
roku wnioski o przyznanie premii dla młodego rolnika złożyło między innymi 11 osób, 
w przypadku których wystąpiło uzasadnione podejrzenie stworzenia sztucznych wa-
runków przyznania pomocy przez wnioskodawców, wydzierżawiających i pełnomocni-
ków działających wspólnie po otrzymaniu takiej płatności. Spośród jedenastu osób, 
dziewięciu wypłacono pomoc w wysokości jednostkowej 75 tys. zł. Łączna wartość 
wypłaconej pomocy wyniosła 675 tys. zł.

Przesłankami wskazującymi na możliwość wystąpienia nieprawidłowości, które 
wymagały wyjaśnienia były:

∙ nabycie przez 11 osób, którym wydano decyzję o przyznaniu pomocy z zastrze-
żeniem spełnienia warunków w tej decyzji określonych, gruntów rolnych na 
podstawie umowy dzierżawy przy czym:
– w każdym przypadku wydzierżawiającym lub współwydzierżawiającym był pan 

Jakub May agent nieruchomości zajmujący się obrotem gruntami rolnymi; 
ponadto, wydzierżawiającymi grunty byli także:

– Agnieszka M., żona pana Jakuba Maya;
– Tomasz Klukowski – obecnie pełnomocnik beneficjentów;
– Marcin B.;
– Daniel K., Piotr M., Tomasz P., reprezentowani podczas sporządzania aktu 

dzierżawy przez pana Jakuba Maya;
∙ wysokość czynszu dzierżawnego ustalono na 1 zł rocznie, co stanowi o spełnie-

niu formalnego wymogu uznania umowy za umowę dzierżawy, a nie za umowę 
o bezczynszowe użytkowanie;

∙ dzierżawcy udzielili wydzierżawiającemu, panu Jakubowi Mayowi, pełnomoc-
nictwa zawierającego praktycznie nieograniczone upoważnienie do dysponowa-
nia wydzierżawionymi gruntami (w niektórych przypadkach upoważnienie doty-
czyło dysponowania całym majątkiem mocodawcy);

∙ w kilku sprawach, jako rachunek bankowy, na który należy przekazać premię dla 
młodych rolników, beneficjenci wskazali rachunek bankowy pana Jakuba Maya.

Dyrektor Dolnośląskiego OR ARiMR prowadząc postępowanie administracyjne – 
zlecił dokonanie kontroli na miejscu i na podstawie ich wyników, podjął dalsze czyn-
ności proceduralne.

W dniu 22.10.2012 r. Dolnośląski OR ARiMR złożył zawiadomienie do Prokuratu-
ry Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki-Zachód o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
W dniu 10.12.2012 r. Prokuratura Rejonowa zawiadomiła pokrzywdzonego – ARiMR 
o wszczęciu śledztwa w sprawie doprowadzenia ARiMR w okresie od 2010 roku do 
2011 r. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości dokonanych 
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w ramach programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, tj. o czyn z art. 297 §1 kk. 
Śledztwo w chwili obecnej jest w toku.

W związku z wnioskami Małgorzaty K.-T., Katarzyny S., Joanny N., Mateusza J., 
Pawła N., Macieja B., Angeliki N. o wyłączenie organu tj. Dyrektora Dolnośląskiego 
OR ARiMR z procedowania spraw, Prezes ARiMR, mimo iż nie dopatrzył się przesłanek 
uzasadniających takie wyłączenie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stron, zade-
cydował o wyłączeniu Pana Kazimierza Huka – Dyrektora Dolnośląskiego OR ARiMR 
od prowadzenia 4 spraw w sprawie ustalenia kwot nienależnie pobranych płatności 
z tytułu działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” oraz 3 spraw o zmianę założeń 
biznesplanu. Do ich prowadzenia wyznaczono Dyrektora Łódzkiego OR ARiMR.

Aktualnie toczą się postępowania administracyjne wszczęte z urzędu lub na wnio-
sek zainteresowanych stron w 8 spośród 11 spraw tj.: Małgorzaty K.-T., Katarzyny S., 
Joanny N., Angeliki N., Mateusza J., Pawła N., Macieja B., Dominika K. W 1 przypad-
ku (Aneta N.) zlecone zostało przeprowadzenie kontroli na miejscu. Ponadto w 2 spra-
wach beneficjenci złożyli skargi do WSA w Warszawie. W przypadku Pani Anny Ł.-O. 
sąd skargę oddalił.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowych sprawach wszystkie czynności po-
dejmowane przez ARiMR były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa, w szczególności zgodnie z zapisami art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 
z dnia 21.06.2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i art. 4 ust. 8 
Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 27.01.2011 r. ustanawiającego szczegółowe za-
sady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowa-
dzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, oraz procedurami wewnętrznymi obowiązują-
cymi w ARiMR wymagającymi wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, które mogłyby mieć 
negatywny wpływ na rozdysponowanie środków publicznych. Nieprowadzenie takich 
czynności podczas kontroli gospodarstw i weryfikacji wniosków mogłoby zostać uzna-
ne jako negatywna praktyka z punktu widzenia finansów publicznych, mająca wpływ 
na ocenę systemu zarządzania i kontroli akredytowanej Agencji Płatniczej.

Jeżeli więc pojawiły się wątpliwości, co do prawdziwości warunków uzasadniają-
cych przyznanie płatności 11 beneficjentom, to zaniechanie czynności wyjaśniających 
przez pracowników ARiMR prowadziłoby do uznania ich pracy za nierzetelną zarówno 
na gruncie obowiązujących ich przepisów prawa i procedur oraz interesu Budżetu 
Państwa.

Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, że czynności administracyjnoprawne Dy-
rektora Dolnośląskiego OR ARiMR (zapowiedź kontroli na miejscu) spowodowały ze 
strony beneficjentów oraz ich pełnomocników w osobach pana Jakuba Maya oraz 
Tomasza Klukowskiego, lawinę skarg na Dyrektora Oddziału, próśb o interwencję 
skierowanych do ARiMR przez Pana Józefa Zycha, Pana Henryka Kmiecika oraz Pana 
Michała Jarosa (kopie pism* stanowiących odpowiedź ARiMR w załączeniu), a także 
wszczęcie w lokalnych mediach kampanii stawiającej w negatywnym świetle Dyrekto-
ra oraz pracowników Dolnośląskiego OR ARiMR.

Reasumując, podjęte przez pracowników ARiMR działania kontrolne oraz będące 
ich następstwem kroki proceduralne i prawne miały i mają na celu ochronę interesów 
państwa poprzez zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

Z poważaniem 
 
PREZES 
Andrzej Gross

* Załączniki do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Andrzeja Matusiewicza, Stanisława Gogacza, 

Wiesława Dobkowskiego, Stanisława Karczewskiego, 
Stanisława Koguta, Michała Seweryńskiego, 

Roberta Mamątowa, Bohdana Paszkowskiego, 
Wojciecha Skurkiewicza, Waldemara Kraski, 

Henryka Ciocha, Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, 
Kazimierza Wiatra, Beaty Gosiewskiej, Alicji Zając, 
Władysława Ortyla, Bogdana Pęka, Macieja Klimy, 
Jana Marii Jackowskiego oraz Henryka Górskiego

skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 
Macieja Laska

Szanowny Panie!
Skoro pan Maciej Lasek został upełnomocniony z ramienia rządu do 

przedstawiania opinii publicznej swojego stanowiska w zakresie okoliczno-
ści katastrofy smoleńskiej (w przekazie medialnym była mowa o prostowa-
niu przez pana Laska kłamstw na temat tej katastrofy), pragniemy zadać 
panu Maciejowi Laskowi kilka pytań.

1. Kto i kiedy z ramienia komisji rządowej pana ministra Millera badał 
brzozę, od której według raportu komisji rządowej miała się zacząć destruk-
cja samolotu? Prosimy o podanie nazwisk ekspertów, czas oraz zakres pro-
wadzonych badań.

2. Kto i kiedy dokonywał pomiarów wymienionej wyżej brzozy? Prosimy 
podać nazwiska ekspertów oraz czas, w którym pomiar ten został dokona-
ny. Czym według pana Laska należy tłumaczyć różnicę w pomiarach brzozy, 
która według wersji raportu Millera była złamana na wysokości 5 m, a we-
dług biegłych prokuratury została złamana na wysokości 6,66 m.

3. Czy pan Maciej Lasek nie uważa, że błąd w pomiarze brzozy, która 
według oficjalnej wersji miała kluczowe znaczenie w katastrofie, dyskredy-
tuje cały raport komisji Millera?

4. Czy komisja rządowa przeprowadzała analizy naukowe co do możli-
wości oderwania fragmentu skrzydła samolotu po zderzeniu z brzozą przy 
równoczesnym złamaniu tej brzozy? Jeśli tak, to jacy eksperci przeprowa-
dzali te analizy? Prosimy podać nazwiska ekspertów i wyniki ich badań.

5. Czy komisja rządowa przeprowadzała analizy naukowe co do możli-
wości odwrócenia się samolotu „na plecy” po zderzeniu z brzozą i oderwa-
niu skrzydła? Jeśli tak, to jacy eksperci przeprowadzali te analizy? Prosimy 
o podanie nazwisk ekspertów i wyników ich badań.

6. Kto i kiedy w imieniu komisji rządowej dokonywał oględzin wraku 
samolotu? Prosimy o podanie nazwisk ekspertów oraz czasu i zakresu pro-
wadzonych badań.

7. Czy eksperci komisji rządowej badali wrak na obecność trotylu lub in-
nych materiałów wybuchowych? Jeśli tak, to prosimy podać nazwiska eks-
pertów oraz czas i zakres przeprowadzonych badań, a także ich wynik.

8. Kto z ramienia komisji rządowej i kiedy badał oryginały czarnych 
skrzynek? Prosimy o wskazanie nazwisk ekspertów oraz czasu i zakresu 
prowadzonych badań.

9. Czy komisja rządowa ustaliła, co się stało z jedną z czarnych skrzy-
nek, która nie została odnaleziona? Czy komisja ustaliła, że ta skrzynka ule-
gła zniszczeniu czy też zaginęła? Jak to możliwe, że skrzynka ta nie została 
odnaleziona? Czy brak tej skrzynki nie ogranicza możliwości wyjaśnienia 
przyczyny katastrofy?

10. Kto i kiedy rozpoznał z zapisu w czarnych skrzynkach głos gene-
rała Błasika? Kim był ten ekspert i na podstawie jakich danych dokonał 
rozpoznania?

11. Czy polscy lekarze uczestniczyli w sekcjach zwłok ofiar katastrofy 
w Moskwie? Prosimy o podanie nazwisk tych lekarzy oraz określenie zakre-
su ich uczestnictwa w tych czynnościach.
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12. Czy komisja rządowa przed wydaniem swojego raportu dyspono-
wała protokołami sekcji zwłok sporządzonymi przez polskich lekarzy, a jeśli 
nie, to dlaczego?

13. Czy polscy eksperci bądź jakiekolwiek polskie służby uczestniczyły 
w przeszukiwaniu terenu katastrofy w poszukiwaniu szczątków ofiar? Jeśli 
tak, to kto konkretnie w tych czynnościach uczestniczył i kiedy?

14. Czy teren katastrofy był przekopywany, a jeśli tak, kto go przeko-
pywał?

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Henryk Cioch 
Andrzej Matusiewicz  Krzysztof Słoń 
Stanisław Gogacz  Andrzej Pająk 
Wiesław Dobkowski  Kazimierz Wiatr 
Stanisław Karczewski  Beata Gosiewska 
Stanisław Kogut  Alicja Zając 
Michał Seweryński  Władysław Ortyl 
Robert Mamątow  Bogdan Pęk 
Bohdan Paszkowski  Maciej Klima 
Wojciech Skurkiewicz  Jan Maria Jackowski 
Waldemar Kraska  Henryk Górski

Oddowiedd�

Warszawa, 16 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
zespół do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów do-

tyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod 
Smoleńskiem na Pana ręce pragnie złożyć odpowiedź na oświadczenie złożone przez 
senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Matusiewicza, Stanisława Gogacza, 
Wiesława Dobkowskiego, Stanisława Karczewskiego, Stanisława Koguta, Michała Se-
weryńskiego, Roberta Mamątowa, Bohdana Paszkowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 
Waldemara Kraskę, Henryka Ciocha, Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Kazimierza 
Wiatra, Beatę Gosiewską, Alicję Zając, Władysława Ortyla, Bogdana Pęka, Macieja 
Klimę, Jana Marię Jackowskiego i Henryka Górskiego na 31. posiedzeniu Senatu 
w dniu 18 kwietnia 2013 r.

1. Kto i kiedy z ramienia komisji rządowej dana ministra Millera badał brzo-
zę, od której według radortu komisji rządowej miała zacząć się destrukcja samo-
lotu? Prosimy o podanie nazwisk ekspertów, czas oraz zakres prowadzonych badań.

Czynności związane z badaniem wypadku samolotu Tu-154M nr 101 były prowa-
dzone na miejscu wypadku przez grupę polskich specjalistów z Inspektoratu Minister-
stwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów, Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Dowództwa Sił Powietrznych, 
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Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Instytutu Technicznego 
Wojsk Lotniczych. Specjaliści ci dotarli na miejsce wypadku w dniach 10 i 11 kwiet-
nia 2010 roku i pozostali w Smoleńsku do czasu zakończenia prac na miejscu wy-
padku przez Akredytowanego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Edmun-
da Klicha. Decyzją nr 130/MON Ministra Obrony Narodowej część tych osób weszła 
w skład Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego wyznaczonej 
do zbadania przyczyny zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11. W ramach powierzonych 
im zadań wykonywali czynności badawcze na miejscu wypadku do dnia 21 kwietnia 
2010 r. W ramach tych czynności dokonali, między innymi, oględzin wraku, miejsca 
wypadku i inwentaryzacji przeszkód, w tym również brzozy, w które uderzył samolot 
Tu-154M. Wyniki tych prac zostały zawarte w Raporcie końcowym, Protokole z ba-
dania oraz załącznikach do ww. dokumentów. W tym miejscu należy nadmienić, że 
przedmiotowa brzoza nie była pierwszą przeszkodą w którą uderzył samolot Tu-154M. 
Szczegółowy opis przeszkód z którymi zderzał się samolot znajduje się w Załączniku 
4.7 -Geometria zderzenia samolotu.

2. Kto i kiedy dokonywał domiarów wymienionej wyżej brzozy? Prosimy podać 
nazwiska ekspertów oraz czas, w którym pomiar ten został dokonany. Czym według 
dana Laska należy tłumaczyć różnicę w domiarach brzozy, która według wersji 
radortu Millera była złamana na wysokości 5 m, a według biegłych drokuratury 
została złamana na wysokości 6,66 m.

Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. 
w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotni-
czych Lotnictwa Państwowego, działalność Komisji w czasie badania wypadku lotni-
czego ma charakter niejawny, a o zakresie upublicznienia informacji, zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2010 §14a pkt 4) decyduje 
Prezes Rady Ministrów. Informacja o tym, który z ekspertów wykonywał konkretne 
działania, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy badaniu wypadków lotniczych, 
nie podlega upublicznieniu. Według pomiarów wykonanych przez członków Komisji 
znajdujących się w Smoleńsku między 10 kwietnia a 21 kwietnia 2010 r. samolot 
uderzył w brzozę na wysokości około 5,1 m. Nie możemy odnieść się do pomiaru prze-
prowadzonego przez biegłych prokuratury wojskowej, gdyż nie są nam znane warunki 
oraz metodyka przeprowadzonego pomiaru.

3. Czy dan Lasek nie uważa, że błąd w domiarze brzozy, która według ofi-
cjalnej wersji miała kluczowe znaczenie w katastrofie, dyskredytuje cały radort 
komisji Millera?

Rozbieżności między pomiarem wykonanym przez członków Komisji a pomiarem 
przeprowadzonym przez biegłych prokuratury wojskowej, dotyczące miejsca przeła-
mania brzozy nie mają żadnego znaczenia co do ustalenia przyczyn i okoliczności wy-
padku samolotu Tu 154M nr 101. Przyczyną wypadku było zejście poniżej minimalnej 
wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycz-
nych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie proce-
dury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, 
oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty ste-
rowności samolotu i zderzenia z ziemią.

Komisja wskazała na fakt zderzenia samolotu z brzozą (oraz szeregiem innych 
przeszkód) co doprowadziło do destrukcji samolotu i w konsekwencji zderzenia z zie-
mią. Należy wyraźnie podkreślić, że samolot przy prawidłowej ścieżce podejścia, w wa-
runkach atmosferycznych umożliwiających lądowanie, powinien znajdować się w tym 
miejscu na wysokości około 55 metrów względem poziomu pasa startowego. Tego 
dnia samolot nie powinien być niżej niż 100 metrów nad terenem lotniska. Zderzenie 
z brzozą nastąpiło na wysokości około 1,1 m względem poziomu pasa startowego. 
Zgodnie z zapisami zawartymi w rejestratorze parametrów lotu oraz śladami zderzeń 
samolotu z kolejnymi przeszkodami samolot jeszcze przed brzozą znalazł się dużo 
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poniżej wysokości bezpieczniej (np. w odległości 1187 metrów przed progiem drogi 
startowej 26 samolot znalazł się na wysokości 5 m poniżej poziomu pasa). Szczegóło-
wa trajektoria lotu samolotu znajduje się w Załączniku nr 1 do Raportu końcowego, 
a opis przebiegu lotu w rozdziale 2.10.1 Raportu końcowego.

4. Czy komisja rządowa drzedrowadzała analizy naukowe co do możliwości 
oderwania fragmentu skrzydła samolotu do zderzeniu z brzozą drzy równoczes- 
nym złamaniu tej brzozy? Jeśli tak, to jacy eksperci przeprowadzali te analizy? Pro-
simy podać nazwiska ekspertów i wyniki ich badań.

Analiza uszkodzeń samolotu, w tym oderwanej końcówki lewego skrzydła oraz po-
zostałej części skrzydła samolotu, a także wbite w brzozę elementy konstrukcji skrzy-
dła jednoznacznie wskazują, że do destrukcji skrzydła doszło w wyniku zderzenia 
samolotu z brzozą. Jak już wspomniano wcześniej, samolot w tym momencie znaj-
dował się na wysokości około 1,1 m względem pasa poziomu startowego. Jeżeli zało-
ga samolotu wykonałaby prawidłowo manewr odejścia na drugi krąg, wysokość lotu 
samolotu w tym miejscu nie powinna być mniejsza niż 100 m względem pasa star-
towego, a w przypadku prawidłowego podejścia do lądowania 55 m. Elementy kon-
strukcji skrzydła wbite w pień brzozy, odłamki drzewa znalezione w oderwanej części 
skrzydła oraz ślady niszczenia struktury skrzydła typowe dla zderzenia konstrukcji 
cienkościennej z jednorodną przeszkodą, potwierdzają opisany w raporcie przebieg 
zdarzenia. Przeprowadzanie dodatkowych analiz naukowych, przy tak ewidentnych 
dowodach nie wniosłoby nic do procesu ustalenia przyczyny zdarzenia oraz głównego 
celu badania wypadku lotniczego jakim jest profilaktyka. Należy wyraźnie podkreślić, 
że przyczyną wypadku było zejście samolotu poniżej minimalnej wysokości zniżania, 
a konsekwencją tego było zderzenie z przeszkodami terenowymi.

Pragniemy dodatkowo zwrócić uwagę, że w materiałach konferencyjnych z Kon-
ferencji Smoleńskiej z dnia 22.10.2012 r., na której prezentowane były wyniki prac 
przedstawicieli nauki, na stronie 73 znajduje się referat „Brzoza smoleńska – aspekty 
wytrzymałościowe struktury skrzydła samolotu Tu-154”. Jego autorem jest dr Jan 
Błaszczyk, uznany autorytet w zakresie konstrukcji lotniczych, ich wytrzymałości 
i aerodynamiki, emerytowany pracownik Wojskowej Akademii Technicznej. W ma-
teriale tym można znaleźć odpowiedź na zadane pytanie ujętą w formie naukowego 
wywodu.

Jako przykład możliwości zniszczenia skrzydła dużego samolotu przez dużo słabszy 
element można wskazać wypadek z 29.09.2006 r. gdzie samolot Embraer EMB-135BJ 
odciął wingletem (końcówką skrzydła wywiniętą do góry) prawie połowę skrzydła sa-
molotu Boeing B737-800, w wyniku czego załoga samolotu Boeing utraciła kontrolę 
nad samolotem, co spowodowało jego zderzenie z ziemią i śmierć wszystkich osób na 
pokładzie. Samolot Embraer wylądował bezpiecznie na najbliższym lotnisku.

Innym przykładem mogą być eksperymenty prowadzone przez Federal Aviation 
Administration (FAA) w latach 60., w czasie których dochodzi do zderzenia samolotów 
DC-7 (24.04.1964) i Constellation (3.09.1964) z drewnianymi słupami telegraficzny-
mi. Prędkość zderzenia samolotu DC-7 z przeszkodą była zbliżona do prędkości lotu 
samolotu Tu-154M. W każdym z przywołanych eksperymentów dochodziło do ode-
rwania końcówki skrzydła w wyniku kolizji, ale też do złamania drewnianych słupów 
telegraficznych.

5. Czy komisja rządowa drzedrowadzała analizy naukowe co do możliwości 
odwrócenia się samolotu „na dlecy” do zderzeniu z brzozą i oderwaniu skrzydła? 
Jeśli tak, to jacy eksderci drzedrowadzili te analizy? Prosimy o podanie nazwisk 
ekspertów i wyników ich badań.

Przebieg ostatniej fazy lotu (po zderzeniu z brzozą i utracie fragmentu lewego 
skrzydła został odtworzony na podstawie obiektywnych dowodów, jakimi były za-
pisy zawarte w rejestratorach parametrów lotu oraz śladów zderzeń samolotu z ko-
lejnymi przeszkodami. Szczegółowy opis geometrii zderzenia samolotu zawarty jest 
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w Załączniku 4.7 do Protokołu z badania wypadku (dokument został upubliczniony 
i udostępniony na stronie internetowej). Po uderzeniu w drzewo utrata 1/3 dłu-
gości lewego skrzydła spowodowała wystąpienie momentu przechylającego samo-
lot w lewo (wraz z oderwaną końcówką oderwała się lewa lotka), niemożliwego do 
skompensowania przez pilota poprzez maksymalne wychylenie lotki prawej (działa-
nie pilota potwierdza zapis rejestratora lotu). Niezrównoważony moment przechy-
lający spowodował stopniowy wzrost kąta przechylenia samolotu, aż do obrócenia 
się samolotu. Korzystanie z obiektywnych źródeł danych jest metodą pozwalającą 
na jednoznaczne (dokładne) określenie trajektorii w przeciwieństwie do metod obli-
czeniowych, które są jedynie przybliżeniem. Należy jednakże wskazać, że trajektorię 
ostatniej fazy lotu, już po zakończeniu pracy Komisji, potwierdzili niezależnie swo-
imi obliczeniami opartymi na rozwiązaniu nieliniowych równań ruchu samolotu 
Tu-154M, prof. Paweł Artymowicz oraz prof. Grzegorz Kowaleczko. Uzyskane przez 
nich wyniki są zgodne z opisaną w materiałach opublikowanych przez Komisję tra-
jektorią ostatniej fazy lotu samolotu Tu-154M. Wyniki ich prac są opublikowane 
m.in. w materiałach z XV Konferencji Mechanika w Lotnictwie, która odbyła się 
w maju 2012 r. w Kazimierzu Dolnym.

6. Kto i kiedy w imieniu komisji rządowej dokonywał oględzin wraku sa-
molotu? Prosimy o podanie nazwisk ekspertów oraz czasu i zakresu prowadzonych 
badań.

Odpowiedź na to pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie 1.

7. Czy eksderci komisji rządowej badali wrak na obecność trotylu lub innych 
materiałów wybuchowych? Jeśli tak, to prosimy podać nazwiska ekspertów oraz 
czas i zakres przeprowadzonych badań, a także ich wynik.

Przeprowadzone przez członków Komisji badania, zarówno na miejscu zdarzenia 
jak i podczas analiz zapisów rejestratorów lotu i rejestratorów rozmów nie potwierdziły 
hipotezy o eksplozji materiałów wybuchowych.

Eksplozjom materiałów wybuchowych zawsze towarzyszy gwałtowny wzrost tem-
peratury, ciśnienia i odgłos wybuchu. Zarówno na skrzydle, które odpadło, a na któ-
rym są ślady zderzenia z brzozą, jak również na elementach kadłuba nie stwierdzono 
nadtopień spowodowanych wysoką temperaturą. W samolocie rejestrowane jest co 
pół sekundy tzw. ciśnienie różnicowe – czyli ile różni się ciśnienie wewnątrz kabiny, od 
ciśnienia na zewnątrz samolotu. Jeżeli nastąpiłby wybuch, w zapisie zarejestrowałby 
się jego efekt, czyli wzrost ciśnienia. Rejestrator parametrów lotu nie zarejestrował 
choćby najmniejszego wzrostu ciśnienia.

Odgłos wybuchu zostałby zarejestrowany na rejestratorze głosu przez mikrofony, 
które znajdowały się w kokpicie i w sposób ciągły rejestrowały dźwięki w kabinie. 
Opierając się na odsłuchach przeprowadzonych przez KBWLLP, ABW, CLK, a tak-
że odsłuchu [wykonanym już po zakończeniu prac Komisji] przez Instytut Ekspertyz 
Sądowych z całą pewnością można stwierdzić, że nie zostały zarejestrowane odgłosy, 
które byłyby dźwiękami świadczącymi o wybuchu.

Dodatkowo żaden ze świadków, którzy znajdowali się na lotnisku, nie wspomina 
nic o huku, jaki towarzyszyłby wybuchowi. Pilot Jaka, pan Artur Wosztyl oraz ste-
wardesa pani Aneta Źulińska-Pondo [publiczne wypowiedzi dla mediów obojga świad-
ków], słyszeli odgłos zwiększającej się pracy silników samolotu, a po chwili – głuchy 
trzask łamanej czy gniecionej blachy i ciszę. Jeżeli z odległości w której się znajdowali 
słyszeli odgłos zwiększającej się pracy silników, tym bardziej słyszeliby eksplozję.

Komisje prowadzące badania zdarzeń lotniczych w celach profilaktycznych nie 
przeprowadzają samodzielnie badań na obecność materiałów wybuchowych, a jedynie 
korzystają z wyników ekspertyz sporządzonych przez kompetentne ośrodki. Udostęp-
nione materiały z takich ekspertyz oraz omówione wcześniej ekspertyzy przeprowa-
dzone przez Komisję, nie dawały podstaw do postawienia tezy o zaistnieniu eksplozji 
materiałów wybuchowych.
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8. Kto z ramienia komisji rządowej i kiedy badał oryginały czarnych skrzynek? 
Prosimy o wskazanie nazwisk ekspertów oraz czasu i zakresu prowadzonych badań.

Rejestratory parametrów lotu oraz głosów w kabinie samolotu Tu-154M (tzw. ka-
tastroficzne) zostały okazane polskim specjalistom na miejscu ich znalezienia i w ich 
obecności przewiezione do siedziby MAK. W obecności tych samych specjalistów zapi-
sy zawarte w tych rejestratorach zostały skopiowane. Odczyt danych zawartych w re-
jestratorze eksploatacyjnym QAR-ATM został przeprowadzony w Instytucie Technicz-
nym Wojsk Lotniczych przez producenta tego rejestratora w obecności specjalistów 
Komisji, MAK i prokuratury wojskowej.

Odczyt danych zawartych w urządzeniu TAWS oraz FMS został przeprowadzony w fir-
mie Universal w USA w obecności przedstawiciela Komisji, MAK, NTSB i FAA. Porówna-
nie zapisów wszystkich wymienionych rejestratorów i urządzeń jednoznacznie wskazu-
je, że zawarte w nich dane są spójne i przedstawiają przebieg lotu samolotu Tu-154M 
nr 101 w dniu 10 kwietnia 2010 r. Można z całą pewnością stwierdzić, że tzw. oryginały 
czarnych skrzynek (katastroficznych) pochodziły z samolotu Tu-154M nr 101. Zgodnie 
z metodyką stosowaną przy badaniu wypadków lotniczych, dalsze analizy prowadzone 
były, zarówno przez specjalistów z MAK jak i Komisji, na kopiach tych zapisów.

9. Czy komisja rządowa ustaliła, co się stało z jedną z czarnych skrzynek, 
która nie została odnaleziona? Czy komisja ustaliła, że ta skrzynka uległa znisz-
czeniu czy też zaginęła? Jak to możliwe, że skrzynka ta nie została odnale-
ziona? Czy brak tej skrzynki nie ogranicza możliwości wyjaśnienia drzyczyny 
katastrofy?

Rejestrator K3-63 przeznaczony jest do rejestracji w locie czasu, wysokości baro-
metrycznej, prędkości przyrządowej i przeciążenia pionowego. Zapis prowadzony jest 
bezpośrednio na taśmie papierowej pokrytej specjalną emulsją. Rejestrator składa 
się z wbudowanych w nim nadajników wysokości, prędkości i przeciążenia pionowe-
go oraz mechanizmu naciągu i przesuwu taśmy. Włączenie i wyłączenie rejestratora 
następuje automatycznie podczas startu i lądowania przy osiągnięciu przez samolot 
prędkości 70 km/h i realizowane jest za pomocą sygnalizatora prędkości. Rejestrator 
wykorzystywany jest w celu wykonania szybkiej analizy parametrów lotu w sytuacji 
braku dostępu do urządzeń umożliwiających analizę parametrów z systemu MSRP.

Rejestrator K3-63 nie został odnaleziony na miejscu wypadku. Informacje (dane) 
zapisywane przez ten rejestrator znajdują się w całości w zapisach rejestratorów MSRP 
oraz ATM QAR i jego brak nie ogranicza możliwości dokonywania analiz w celu usta-
lenia przyczyn wypadku.

10. Kto i kiedy rozdoznał z zadisu w czarnych skrzynkach głos generała Bła-
sika. Kim był ten eksdert i na dodstawie jakich danych dokonał rozdoznania?

Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. 
w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotni-
czych Lotnictwa Państwowego, działalność Komisji w czasie badania wypadku lotni-
czego ma charakter niejawny. Informacja o tym, który z ekspertów wykonywał kon-
kretne działania, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy badaniu wypadków lotni-
czych, nie podlega upublicznieniu.

11. Czy dolscy lekarze uczestniczyli w sekcjach zwłok ofiar katastrofy w Mo-
skwie? Prosimy o podanie nazwisk tych lekarzy oraz określenie zakresu ich uczest-
nictwa w tych czynnościach.

Pytanie o wyniki sekcji zwłok należy zadać właściwej Prokuraturze Wojskowej. 
Komisje prowadzące badania zdarzeń lotniczych w celach profilaktycznych nie prze-
prowadzają samodzielnie takich badań, a jedynie korzystają z wyników ekspertyz spo-
rządzonych przez kompetentne ośrodki.
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12. Czy komisja rządowa drzed wydaniem swojego radortu dysdonowała dro-
tokołami sekcji zwłok sdorządzonymi drzez dolskich lekarzy, a jeśli nie, to 
dlaczego?

Komisja w trakcie prowadzenia badania miała dostęp do wyników sekcji zwłok 
udostępnionych przez Prokuraturę Wojskową. Wnioski z tych badań zostały zamiesz-
czone w Załączniku nr 7. Załącznik ten, z uwagi na charakter zawartych w nim infor-
macji nie podlega upublicznieniu.

13. Czy dolscy eksderci bądd jakiekolwiek dolskie służby uczestniczyły 
w drzeszukaniu terenu katastrofy w doszukiwaniu szczątków ofiar? Jeśli tak, to 
kto konkretnie w tych czynnościach uczestniczył i kiedy?

Akcją poszukiwawczo-ratowniczą zajmują się wyspecjalizowane do tego zadania 
służby. Komisje badające wypadek, rozpoczynają pracę na miejscu zdarzenia po za-
kończeniu takiej akcji.

14. Czy teren katastrofy był drzekodywany, a jeśli tak, kto go drzekodywał?

Zabezpieczenie terenu i jego przeszukanie oraz zabezpieczenie wraku było w gestii 
gospodarza terenu, czyli Federacji Rosyjskiej. Dla własnych potrzeb Komisja wyko-
nała stosowne oględziny i pomiary fragmentów wraku samolotu TU-154M oraz bo-
gatą dokumentację fotograficzną (około 1200 zdjęć miejsca wypadku oraz szczątków 
samolotu), a ich wyniki zostały uwzględnione przy sporządzaniu raportu z badania 
katastrofy.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że stronę polską w badaniu prowadzo-
nym przez MAK reprezentował Akredytowany przedstawiciel Pan Edmund Klich, który 
w związku z wykonywaną funkcją miał zagwarantowane, między innymi, uprawnienia 
dotyczące dostępu do miejsca zdarzenia czy składania wniosków dotyczących różnych 
elementów badania. Członkowie Komisji byli w tym czasie jedynie jego doradcami 
a zakres ich uprawnień i możliwości działania wyznaczał właśnie Akredytowany zgod-
nie z punktem 5.24.1 Załącznika nr 13 do Konwencji Chicagowskiej.

Przedstawiciele Komisji nie uczestniczyli i nie wykonywali żadnego przekopywania 
terenu katastrofy.

Z wyrazami szacunku 
 
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU 
Maciej Lasek
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Oświadczenie senatora Józefa Zająca

skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy

Szanowny Panie Ministrze!
Przedstawiciele agencji celnych funkcjonujących przy Oddziale Celnym 

w Dorohusku wyrażają głębokie zaniepokojenie treścią projektowanego roz-
porządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepi-
sami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, 
którymi mogą być obejmowane towary. W projektowanym rozporządzeniu 
planuje się likwidację w Oddziale Celnym w Dorohusku odpraw celnych to-
warów przewożonych transportem drogowym. Zważywszy na to, że niemal 
80% wszystkich realizowanych w Oddziale Celnym w Dorohusku odpraw to 
odprawy samochodowe, ograniczenie jego uprawnień do odpraw towarów 
przywożonych i wywożonych wyłącznie transportem kolejowym zniszczy 
wieloletni sprawnie funkcjonujący system pracy.

W związku z powyższym proszę o informację, czy zostały przeprowa-
dzone badania dotyczące efektywności funkcjonowania poszczególnych od-
działów celnych w Polsce. Na podstawie jakich przesłanek został dokonany 
wybór urzędów celnych objętych wspomnianym na wstępie projektem roz-
porządzenia?

Z poważaniem 
Józef Zając

Oddowiedd�  
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 10 maja 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Odpowiadając na pismo Pani Marszałek nr BPS/043-31-1304/13 z dnia 24 kwiet-
nia 2013 r., przy którym nadesłano oświadczenie złożone przez senatora Józefa Zająca 
podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 kwietnia 2013 r., uprzejmie informuję, 
co następuje.

Służba Celna na bieżąco prowadzi monitoring oraz analizę funkcjonowania jedno-
stek organizacyjnych, biorąc pod uwagę w szczególności obciążenie pracą, efektyw-
ność realizowanej polityki kadrowej oraz wykorzystania środków publicznych.

Na bieżąco dokonywana jest również analiza otoczenia jednostek Służby Celnej 
i zmieniających się warunków gospodarczych. Na tej podstawie podejmowane są de-
cyzje co do zmian organizacyjnych.

Zmiana zakresu uprawnień dla Oddziału Celnego w Dorohusku do towarów przy-
wożonych lub wywożonych w transporcie kolejowym, określona w projekcie rozpo-
rządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie urzędów cel-
nych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego 
w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane 
towary, ma na celu ograniczenie możliwości dokonywania odpraw towarów trans-
portowanych wyłącznie transportem drogowym (bez powiązania z transportem kole-
jowym) w kolejowym oddziale celnym granicznym. Oddział Celny w Dorohusku jest 
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powołany do obsługi kolejowego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin w zakresie 
ruchu osobowego i towarowego. Infrastruktura przedmiotowej placówki celnej nie jest 
przystosowana do odpraw towarów przywożonych i wywożonych transportem drogo-
wym. Obsługa firm importowych i eksportowych z terenów przygranicznych może być 
realizowana w każdym oddziale celnym wewnętrznym.

W Oddziale Celnym w Dorohusku w 2012 r. jedynie 3,35% wszystkich przyjętych 
zgłoszeń celnych stanowiły zgłoszenia w transporcie kolejowym. W 2013 r. skala zgło-
szeń celnych towarów przywożonych i wywożonych w transporcie kolejowym kształ-
tuje się na poziomie 11,87%.

Z uwagi na fakt, iż w aktualnym projekcie rozporządzenia zapis dotyczący niniej-
szego oddziału posiada brzmienie: „towary przywożone lub wywożone w transporcie 
kolejowym”, Oddział Celny w Dorohusku będzie mógł obsługiwać towary przywożone 
transportem kombinowanym (samochód – wagon, wagon – samochód).

Proponowane zmiany nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie terminali kolejo-
wo-drogowych w obrębie stacji PKP w Dorohusku oraz działalność gospodarczą pod-
miotów dysponujących infrastrukturą do odpraw towarów w transporcie drogowym 
i kolejowym, dokonujących importu towarów specyficznych, tj. gaz propan-butan 
dostarczany w cysternach samochodowych do składu podatkowego. Przedmiotowe 
rozwiązanie pozwala również na realizację procedury tranzytu i wywozu transportem 
kombinowanym, tj. w przypadku gdy w stosunku do tego samego towaru po trans-
porcie kolejowym następuje transport drogowy lub gdy po transporcie drogowym na-
stępuje transport kolejowy.

Warto jednocześnie podkreślić, że projektowane zmiany mają na celu przede 
wszystkim zapewnienie jak najlepszej obsługi podmiotów dokonujących wymiany 
towarowej z zagranicą oraz poprawę przepustowości przejść granicznych poprzez 
wzmocnienie kadrowe drogowego przejścia granicznego w Dorohusku. Istotnym jest 
jednak, aby oddziały celne graniczne obsługujące przejścia graniczne uczestniczyły 
w obsłudze ruchu towarowego realizowanego przez te przejścia, zaś oddziały celne 
wewnętrzne winny realizować zadania charakterystyczne dla klasycznego urzędu we-
wnętrznego i transportu drogowego.

Przekazując powyższe wyjaśnienia uprzejmie informuję Panią Marszałek, że zmia-
ny funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby Celnej wynikają z potrzeby ra-
cjonalnego gospodarowania zasobami oraz mają na celu zapewnienie optymalnej ob-
sługi celnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości budżetu państwa.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Adama Zdziebły

skierowane do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad 
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Kierowcy podążający autostradą A1 do granicy państwa z Republiką 

Czeską w Gorzyczkach mogą być wprowadzani w błąd poprzez niewłaści-
we oznakowanie. Dotyczy to odcinka przygranicznego. Na wysokości węzła 
Gorzyce/Godów znajduje się tablica informująca podróżujących, że aby do-
stać się do miejscowości Gorzyczki, należy kontynuować jazdę w kierunku: 
Ostrava. Niestety jest to błąd, ponieważ kierowcy docierają w ten sposób do 
Czech.

Proszę o skorygowanie oznakowania w obrębie węzła Gorzyce/Godów.

Z poważaniem 
Adam Zdziebło

Oddowiedd�

Warszawa, 28.05.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 kwietnia 2013 r., które wpłynęło w dniu 26 kwiet-

nia 2013 r., znak: BPS/043-31-1305-GDDKA/13, przy którym przekazano oświadcze-
nie złożone przez Pana Senatora Adama Zdziebłę, dotyczące oznakowania kierunko-
wego w ciągu autostrady A1 Gdańsk – Gorzyczki na terenie województwa śląskiego, 
uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Uprzejmie informuję, iż w związku z interwencją w zakresie zagadnień opisanych 
w ww. oświadczeniu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prze-
prowadziła postępowania wyjaśniające, mające na celu ustalenie stanu faktycznego 
i prawnego w zakresie sposobu oznakowania kierunkowego we wskazanej przez Pana 
Senatora Adama Zdziebłę lokalizacji.

W wyniku podjętych czynności ustalono, iż obecnie funkcjonujący sposób ozna-
kowania kierunkowego, na węźle Gorzyce, jest zgodny z zasadami określonymi 
w przepisach:

– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),

– zarządzenia nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycz-
nia 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowości kierunkowych dla dróg krajowych.

Zasady umieszczania informacji na tablicach oznakowania kierunkowego sieci 
dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Au-
tostrad, zostały określone w ww. zarządzeniu, które ma na celu ujednolicenie systemu 
oznakowania kierunkowego całej sieci dróg krajowych i zapewnienia precyzyjnego, 
czytelnego systemu informowania użytkowników dróg. W celu wyeliminowania zbyt 
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dużej ilości znaków kierunkowych i zapewnienia ich prawidłowej czytelności – znaki 
kierunkowe wskazują miejscowości kierunkowe określając ich relacje, a nie poszcze-
gólne pomniejsze miejscowości lub wsie znajdujące się w ciągu danej drogi. Projektując 
i wprowadzając oznakowanie kierunkowe, GDDKiA każdorazowo analizuje wszystkie 
możliwe rozwiązania, które muszą spełniać wymogi określone w ww. przepisach przy 
jednoczesnym zapewnieniu użytkownikom ruchu prawidłowej i czytelnej informacji.

Przebieg autostrady Al został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, 
poz. 1334) i jest on następujący: S6/S7 (Gdańsk) – Toruń – Łódź – Piotrków Trybunal-
ski – Częstochowa – Gliwice – Gorzyczki – granica państw (Ostrawa).

Na oznakowaniu kierunkowym węzła „Gorzyce”, który stanowi skrzyżowanie au-
tostrady A1 z drogami gminnymi, wprowadzono wskazania kierunkowe miejscowo-
ści „Gorzyce” i „Godów”, które są siedzibami gmin. Miejscowość Gorzyczki jest wsią 
położoną na terenie gminy Gorzyce i na oznakowaniu kierunkowym nie pojawia się 
jej nazwa.

Natomiast podany na tablicy informacyjnej w trybie autostradowym (niebieskie tło, 
białe litery) wiersz „Gorzyczki” z wyróżnikiem „PL” i „CZ” informuje o granicy państwa, 
a nie dojeździe do wsi Gorzyczki. Nie jest to znak kierunkowy. Kierowcy planując do-
jazd do wsi Gorzyczki powinni posługiwać się aktualną mapą, tak jak w przypadkach 
planowania podróży do jakiejkolwiek innej miejscowości.

Podobna sytuacja ma również miejsce w ciągu autostrady:
– A4, gdzie w oznakowaniu drogowskazowym funkcjonuje wiersz Drezno „D” i Ję-

drzychowie „PL” oraz „D” – granica państwa,
– A6 Kołbaskowo „PL” i „D” oraz Berlin „D”, w rejonie granicy polsko-niemieckiej.
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, iż sformułowany przez Pana Se-

natora Adama Zdziebłę wniosek nie może zostać uwzględniony, gdyż dotyczy on tabli-
cy informacyjnej, a nie oznakowania kierunkowego. Tablice informacyjne w ciągach 
autostrad nie są tablicami kierunkowymi. Sposób oznakowania węzła „Gorzyce” jest 
prawidłowy i zgodny z ww. przepisami prawa. Nie ma bowiem możliwości, aby na wę-
złach autostradowych uwidaczniać nazwy wszystkich miejscowości, do których moż-
na dojechać korzystając z danego zjazdu.

Z szacunkiem 
 
GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
z up. Andrzej Maciejewski
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Oświadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Od dłuższego czasu media donoszą o fatalnych skutkach wprowadzenia 

zakazu reklamy aptek. Coraz częściej mówi się także o tym, że zakaz ten 
godzi bezpośrednio w interesy polskich pacjentów. Tak stawia problem mię-
dzy innymi artykuł „Urzędnicy utrudniają życie pacjentom”, zamieszczony 
w dzienniku „Super Express” z dnia 15 kwietnia bieżącego roku. Lektura 
tego artykułu stała się dla mnie bezpośrednim impulsem do napisania niniej-
szej interpelacji.

Ustawa o refundacji wprowadziła od 1 stycznia 2012 r. zmianę polega-
jącą na całkowitym zakazie reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich 
działalności. Znowelizowany art. 94a ust. 1 prawa farmaceutycznego z dnia 
6 września 2001 r. otrzymał wówczas brzmienie: „Zabroniona jest reklama 
aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy in-
formacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego”. Prze-
pisy te zostały sformułowane w taki sposób, że ich dosłowne odczytanie 
skutkuje traktowaniem jako reklamy praktycznie każdej formy informacji 
ze strony apteki. Zakaz wymusił likwidację lub przekształcenie programów 
lojalnościowych, zaprzestanie informowania odnośnie do sprzedawanych 
leków oraz wydawania ulotek i gazetek promocyjnych. Zmiany ugodziły 
przede wszystkim w pacjentów i ich portfele.

Dzięki informacjom promocyjnym aptek docierała do pacjentów wiado-
mość o możliwości zakupu w danej aptece niektórych leków, środków higie-
nicznych czy parafarmaceutyków po cenie niższej niż w innych sklepach. 
Dzięki programom lojalnościowym klienci aptek mogli otrzymywać rabaty, 
a farmaceuci byli w stanie wychwycić pacjentów, którzy na stałe przyjmują 
leki wchodzące w interakcje z innymi specyfikami, takie informacje były bo-
wiem zapisane na karcie stałego klienta.

W chwili obecnej przestrzeganie obowiązującego zapisu o zakazie rekla-
my aptek w karykaturalnej formie może prowadzić nawet do braku możli-
wości poinformowania pacjenta o numerze telefonu apteki czy akceptowaniu 
przez placówkę kart płatniczych. Apteki nie mogą też wywieszać plakatów 
informujących o tym, że pacjenci mogą pytać o tańsze zamienniki leków. 
Zniknęły informacje o obniżkach cen leków, promocjach i rabatach. W rezul-
tacie pacjenci są często niedoinformowani i przez to pozbawieni możliwo-
ści kupienia tanich leków. Skutkuje to niejednokrotnie rezygnacją z drogiej 
terapii i brakiem podjęcia leczenia w ogóle. Reasumując: za wprowadzone 
zmiany zapłacili tak naprawdę przede wszystkim sami pacjenci – z własnej 
kieszeni i własnym zdrowiem.

Panie Ministrze, zakaz reklamy aptek był wielokrotnie krytykowany już 
w okresie prac nad ustawą. Od roku mówi się o konieczności wprowadzenia 
korekty do obowiązującego zapisu o tym zakazie. Już teraz możemy obser-
wować jego fatalne skutki. Uważam więc, że w trybie pilnym powinno się 
dokonać zdefiniowania terminu „reklama” w odniesieniu do aptek, tak aby 
prawa konsumenckie pacjentów były znów respektowane.

Proszę zatem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
Po pierwsze: czy Ministerstwo Zdrowia planuje zmianę zapisu o zakazie 

w obowiązującym prawie?
Po drugie: czy w tej sprawie została podjęta jakakolwiek inicjatywa?
Po trzecie: czy ustawodawca bierze pod uwagę fakt, że obecnie obowią-

zujące przepisy w zakresie zakazu reklamy aptek odbijają się negatywnie 
przede wszystkim na zdrowiu pacjentów?

Z poważaniem 
Piotr Zientarski
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Oddowiedd

Warszawa, 2013.05.27

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Piotra Zientarskiego złożone na 

31. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 kwietnia 2013 r., przeka-
zane Ministrowi Zdrowia przy piśmie BPS/043-31-1306/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., 
dotyczące kwestii zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, 
niniejszym informuję o stanowisku Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Odnosząc się do tezy, iż zakaz reklamy aptek był „wielokrotnie krytykowany już 
w okresie prac nad ustawą” wyjaśniam, że problematyczny zapis był inicjatywą któ-
ra wyszła od środowiska aptekarskiego, a konkretnie od samorządu aptekarskiego 
(przykładem niech będzie pismo Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej znak L.dz.P- 
-356/2010, w którym samorząd aptekarski proponował dokładnie takie zmiany w za-
kresie reklamy aptek, jakie ostatecznie znalazły odzwierciedlenie w prawie).

Ponadto, należy stwierdzić, że nadanie obecnego brzmienia art. 94a ustawy z dnia 
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), na-
stąpiło na etapie prac parlamentarnych (jako rezultat prac w sejmowej podkomisji 
zdrowia) nad projektem ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą refunda-
cyjną”. Innymi słowy zmiana nastąpiła w końcowej fazie procesu legislacyjnego i zo-
stała wprowadzona w drodze poprawki poselskiej.

Odnosząc się z kolei do stwierdzenia, że funkcjonujący od 1 stycznia 2012 r. 
art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne wymusił m.in. 
„zaprzestanie informowania [pacjentów] odnośnie do sprzedawanych leków” Minister 
Zdrowia nie przychyla się do powyższego sformułowania.

Ustawodawca w art. 94a wskazanej ustawy zakazał jakiejkolwiek formy reklamy 
prowadzonej przez apteki. W związku z brakiem legalnej definicji reklamy działalności 
aptek i punktów aptecznych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu-
tyczne, została ona zdefiniowana w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyro-
ku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2008 r. sygn. 
akt VII SA/Wa 1985/07, sąd „w celu zdefiniowania powyższego zagadnienia odwołał 
się do wykładni językowej „«W definicjach zawartych w publikacjach słownikowych 
reklamą jest działanie mające na celu zachęcanie potencjalnych klientów do zakupu 
konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług»1. Istotnym elemen-
tem reklamy jest zamiar wywołania określonej reakcji potencjalnych klientów”. Sąd 
mając na uwadze definicję reklamy produktu leczniczego (art. 52 wskazanej ustawy) 
w zestawieniu z definicją apteki (art. 86 ust. 1 wskazanej ustawy) stwierdził, iż: „Re-
klamą działalności apteki jest działanie polegające na zachęcaniu potencjalnych klien-
tów do dokonywania zakupu usług farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punk-
cie aptecznym. Każde działanie, skierowane do publicznej wiadomości, niezależnie od 
sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeśli 
jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
oferowanych w danej aptece”. Powyższe oznacza, że każda forma działalności apteki, 
która będzie zawierała jakiekolwiek formy zachęty, będzie spełniała przesłanki rekla-
my. Reklamą jest m.in. rozpowszechnianie ulotek z logo apteki oraz jej asortymentem, 
wszelkie rodzaju banery czy „city lighty”. Za reklamę należy również uznać programy 
lojalnościowe.

1 Wielki Słownik Wyrazów Obcych, M. Bańko (red. nauk.), Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003 r.
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Nowelizacja art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne nie 
wprowadziła jednakże zakazu kontaktu z pacjentem i udzielania mu jakichkolwiek 
informacji. Zaznaczenia wymaga, że właśnie w aptece pacjent ma przede wszystkim 
liczyć na fachową obsługę i poradę farmaceuty w zakresie wydawanych leków bądź 
innych produktów w przeciwieństwie do sklepu ogólnodostępnego, który pełni funk-
cję wyłącznie komercyjną. Farmaceuta może również realizować swoje zadania m.in. 
poprzez świadczenie opieki farmaceutycznej, gdyż nie została ona w żaden sposób za-
kazana. Instytucja opieki farmaceutycznej znajduje się w ustawie z dnia 19 kwietnia 
1991 r. o izbach aptekarskich w art. 2a pkt 7, który stanowi, że farmaceuta, współpra-
cując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów 
medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania 
określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

Należy również podkreślić, że art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne nie wprowadził zakazu reklamy produktów leczniczych, wyrobów me-
dycznych, suplementów diety czy kosmetyków na terenie apteki. W dalszym ciągu 
można je reklamować pod warunkiem, że nie znajduje się na nich odniesienie do 
reklamy apteki. Dopuszczalnym jest również rozpowszechnianie informacji o promo-
cjach cenowych produktów leczniczych nieobjętych refundacją i stosowanych przez 
producentów produktów leczniczych. Niemniej jednak w przypadku reklamowania 
obniżek produktów leczniczych przez podmioty odpowiedzialne, należy zwrócić uwagę 
na cienką granicę między reklamą produktów leczniczych na terenie apteki a reklamą 
apteki jako takiej. Konstruowanie reklam, na których będą się znajdowały hasła za-
chęcające nie tylko do nabycia produktu leczniczego po obniżonej cenie ale do nabycia 
go w aptece, w której reklama się znajduje, według powyższej definicji będzie mogło 
nosić cechy reklamy apteki bądź jej działalności.

Zgodnie z §7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. 
w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu 
oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 
z późn. zm.) „...na wywieszkach umieszczonych przy towarach oferowanych do sprze-
daży po cenach promocyjnych lub obniżonych obok przekreślonej ceny dotychczaso-
wej uwidacznia się cenę promocyjną lub cenę obniżoną, uwzględniającą rabat”. Oma-
wiany przepis wskazuje, że dozwolone jest sprzedawanie produktów po obniżonej 
cenie oraz, że obligatoryjnym jest wywieszenie informacji o obniżce tak aby pacjent 
był poinformowany o cenie aktualnej. Wywieszki umieszcza się w miejscu ogólnodo-
stępnym i widocznym dla każdego kupującego a napisy na wywieszkach powinny być 
czytelne i wyraźne (§4 wskazanego rozporządzenia). Należy również podnieść, iż jed-
ną z fundamentalnych zmian wprowadzonych ustawą refundacyjną było odstąpienie 
od cen maksymalnych i ustanowienie urzędowych cen sztywnych obowiązujących 
wszystkie apteki (niezależnie od tego, czy stanowiłyby część sieci aptek, czy prywatny 
biznes rodzinny). W ocenie Ministra Zdrowia pacjenci mieli prawo oczekiwać od pań-
stwa, że wesprze ono tę inicjatywę prawodawczą, która prowadzić będzie do ukróce-
nia procederu stawiania pacjenta w roli uczestnika gry marketingowej nastawionej 
na zysk, prowadzonej pod pozorem realizacji interesu zdrowotnego i ekonomicznego 
pacjentów.

Zakaz reklamy, niezależnie od formy w jakiej został ustanowiony, powodowany 
był tymi samymi pobudkami co zakaz reklamy niektórych kategorii produktów lecz-
niczych (np. leków na receptę, leków refundowanych, leków psychotropowych), a za-
tem ukrócenia zjawiska samoleczenia, często prowadzonego w sposób bezrefleksyjny 
i chaotyczny, bez konsultacji z lekarzem, czy nawet bez zapoznania się z treścią ulot-
ki informacyjnej. Zmiana percepcji społecznej w zakresie farmakoterapii i płynących 
z niej zagrożeń, nawet realizowana radykalnymi metodami, przyczyni się, w ocenie Mi-
nistra Zdrowia, do zmniejszenia zjawiska nadużywania leków, a w efekcie uzależnień 
i zatruć polekowych oraz związanych z tym kosztów hospitalizacji, jak również zjawi-
ska marnotrawienia środków finansowych w odniesieniu do leków zakupywanych na 
zapas w ilościach, jakich pacjent nie mógłby zużyć.

Zasadnym wydaje się przedstawienie omawianego problemu w ujęciu statystycz-
nym. Pod koniec 2010 r. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło, we 
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współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, badanie dotyczące lekomanii2, które ujawniło, że Polska 
jest szóstym co do wielkości rynkiem zbytu leków w Europie. Co więcej, skorygowanie 
otrzymanych danych o liczebność populacji (tj. po przeliczeniu wielkości sprzedaży 
w odniesieniu do jednego mieszkańca) wykazało, że jest w tym względzie druga, za 
Francją. W roku kolejnym, tj. 2011 statystyki w tym względzie nie uległy poprawie, 
a sprzedaż leków w Polsce, określona na podstawie kwartalnych raportów opracowy-
wanych przez hurtownie farmaceutyczne, osiągnęła poziom 298 mln opakowań o war-
tości 1,312 mld zł. Według szacunkowych danych przekazanych przez dr n. med. Pio-
tra Burdę Konsultanta Krajowego w dziedzinie toksykologii klinicznej, w ciągu 3 lat 
(2009–2011) do Narodowego Funduszu Zdrowia sprawozdanych zostało łącznie pra-
wie 700 przypadków zatruć paracetamolem. W 2012 r. wśród wszystkich udzielonych 
telekonsultacji toksykologicznych przez warszawski oddział toksykologii, ponad 300 
dotyczyło leków z kategorii OTC (stanowi to ok. 10% wszystkich udzielonych tele-
konsultacji). Informacje dotyczyły głównie paracetamolu, ibuprofenu, kwasu acety-
losalicylowego, no-spy, dekstrometorfanu, niektórych leków przeciwhistamionowych. 
Biorąc pod uwagę liczbę udzielanych telekonsultacji toksykologicznych przez wszyst-
kie polskie ośrodki toksykologii klinicznej (ok. 30–35 tys. rocznie) można założyć, że 
„interwencje telefoniczne” zostały udzielone w stosunku do około 3000 przypadków 
zatruć/podejrzeń zatruć lekami o kategorii OTC.

Niezależnie od opinii zainteresowanych środowisk, stanowisko Ministra Zdrowia 
jest takie, że tak duża skala spożycia leków w Polsce jest niewątpliwie zjawiskiem nie-
korzystnym z punktu widzenia zdrowia publicznego.

Należy mieć na uwadze, że to między innymi inicjatywy takie jak wspomniane 
przez Pana Senatora Zientarskiego programy lojalnościowe napędzały tę negatywną 
tendencję, wymagały one zatem ukrócenia. Nastąpiło to wraz z wejściem w życie usta-
wy refundacyjnej. W ocenie Ministra Zdrowia dyskusja na temat odrębności reklamy 
od programów lojalnościowych (stanowiących jakoby formę „promocji”) jest dyskusją 
jałową, bowiem programy lojalnościowe korzystają z tych samych co reklama, aczkol-
wiek bardziej zawoalowanych, mechanizmów zachęcania pacjentów do zakupu i spo-
życia leków, a przy tym obudowanych złudnym poczuciem nastawienia przedsiębiorcy 
na klienta i kreowaniem – poprzez traktowanie na rzekomo szczególnych zasadach 
– pewnej formy zaufania z tytułu partycypacji w programie lojalnościowym, a tym 
samym ubezwłasnowolnienia pacjenta w zakresie wyboru apteki, w której pacjent ów 
chciałby w przyszłości leki nabywać. W tym zakresie tworzy się również orzecznictwo 
sądów administracyjnych, zbieżne w reprezentowanym w niniejszym piśmie (zawarte 
np. w orzeczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt: 
VI SA/Wa 2463/12; VI SA/WA 2618/12).

W konkluzji należy stwierdzić, że aptekarze słusznie powołują się na realizację 
dobra pacjenta, co jest istotą misji wykonywanego przez nich zawodu. Misję tę 
trudno jednak pogodzić z pełną swobodą prowadzenia działalności gospodarczej 
na równi z innymi przedsiębiorcami handlu detalicznego. Należy mieć na uwadze, 
że zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 
„apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego”, nastawioną w pierwszej ko-
lejności na realizację interesu zdrowotnego pacjentów, a nie na konkurencyjność 
cenową, czy pozacenową. Aptekarz wykonuje zawód wysokiego zaufania publicz-
nego, jego rolę społeczną naznaczoną również obowiązującymi aptekarzy zasadami 
etyki ogólnoludzkiej i deontologii zawodowej, należy zatem rozpatrywać w odręb-
nych kategoriach.

Odpowiadając na pytania o to, czy były podejmowane inicjatywy w zakresie 
zmiany brzmienia art. 94a ww. ustawy, a jeżeli nie, czy Ministerstwo Zdrowia pla-
nuje taką inicjatywę podjąć, uprzejmie informuję, że aspekty związane z modyfika-
cją zapisów art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne były 
m.in. przedmiotem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, 

2 Stosowanie Leków Dostępnych Bez Recepty. Komunikat z Badań, Centrum Badania Opinii 
Społecznej, Warszawa 2010 r.
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środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych i niektórych innych ustaw, który został skierowany, w dniu 30 kwietnia 
2013 r., do dwutygodniowych uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji spo-
łecznych.

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


