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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwróciła się pisemnie mieszkanka Toma-

szowa Mazowieckiego z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie zaliczania 
pracy w charakterze rodziny zastępczej do okresu bezskładkowego.

Opieka nad najmłodszym pokoleniem jest najważniejszym zadaniem, 
przed jakim stają dorośli. Niestety, nie zawsze rodzice biologiczni są w sta-
nie tę opiekę zapewnić. Wówczas bardzo często rodzina zastępcza, w grani-
cach określonych prawem, podejmuje się obowiązku wypełniania niektórych 
funkcji rodzicielskich, szczególnie opiekuńczych i wychowawczych.

Rodzice zastępczy chcieliby, aby pomoc państwa obejmowała także za-
liczenie czasu sprawowania pieczy nad dzieckiem do okresu bezskładkowe-
go. Argumentują, że dałoby to im w przyszłości możliwość wliczania okresu 
pracy w charakterze rodziny zastępczej do stażu pracy przy ubieganiu się 
o emeryturę.

Pragnę uzyskać informację, czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
widzi taką możliwość, a jeśli tak, to czy toczą się prace nad uregulowaniem 
tej kwestii. Byłbym zadowolony, gdyby odpowiedź Państwa zawierała dane 
na temat prawnych i ekonomicznych uwarunkowań ewentualnych zmian.

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn

Oddowiedd�

Warszawa, 14 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 21 maja 2013 r., znak: BPS/043-33-1354/13, do-

tyczące oświadczenia złożonego przez senatora Mieczysława Augustyna na 33. posie-
dzeniu Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r., w sprawie zaliczenia pracy w charakterze 
rodziny zastępczej do okresu nieskładkowego uwzględnianego przy ustalaniu prawa 
do emerytury, uprzejmie wyjaśniam.

Wprowadzając w 1999 r. nowy system emerytalny dla osób urodzonych po 1948 r., 
wprowadzono zasadę, że ubezpieczony, który osiągnął wiek emerytalny ma prawo do 
emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli ma jakikolwiek okres ubezpie-
czenia. Okresy nieskładkowe w ogóle nie mają wpływu na prawo do emerytury, o któ-
rej mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). 

Zmieniono też sposób obliczenia emerytury, tak aby jej kwota była ściśle związana 
z wysokością i okresem opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne. Wysokość 
emerytury, obliczona według tzw. nowych zasad, określonych w art. 25–26 ustawy 
o emeryturach i rentach z FUS, zależy wyłącznie od kwoty składek na ubezpiecze-
nie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego po 
31 grudnia 1998 r. (z uwzględnieniem kapitału początkowego obliczonego za okresy 
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składkowe i nieskładkowe przypadające przed 1999 r.) oraz statystycznej długości po-
bierania świadczenia, która jest mierzona wskaźnikiem dalszego trwania życia w mo-
mencie przejścia na emeryturę. Nowy algorytm wymiaru emerytury powoduje, że przy 
jej obliczaniu nie mogą być uwzględnione żadne okresy nieskładkowe przypadające po 
31 grudnia 1998 r.

W przypadku osób urodzonych po 1948 r., które mają prawo do emerytury z ty-
tułu jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia, długość stażu ubezpieczeniowego (okresu 
składkowego i nieskładkowego) ma znaczenie tylko wtedy, gdy wyliczona kwota eme-
rytury (łącznie z okresową lub dożywotnią emeryturą kapitałową z tytułu członkostwa 
w otwartym funduszu emerytalnym) jest niższa od minimalnej emerytury. Zgodnie 
bowiem z art. 87 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS prawo 
do podwyższenia emerytury do minimalnej wysokości mają wyłącznie osoby, które 
udowodniły odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy (obecnie – 20 lat kobieta, 25 lat 
– mężczyzna).

Należy nadmienić, że w związku ze stopniowym podwyższaniem i zrównaniem wie-
ku emerytalnego kobiet i mężczyzn, zrównany będzie również staż ubezpieczeniowy, 
który warunkuje prawo do podwyższenia emerytury do minimalnej wysokości. Do 
31 grudnia 2013 r. staż ubezpieczeniowy gwarantujący kobiecie urodzonej po 31 grud-
nia 1948 r. prawo do emerytury w minimalnej wysokości wynosi 20 lat. Wydłużając 
ten staż od 1 stycznia 2014 r. o rok co dwa lata, docelowy staż na poziomie 25 lat, 
uprawniający kobiety do minimalnej emerytury, zostanie wprowadzony po 31 grudnia 
2021 r. (art. 87 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Aby ustalić prawo do podwyższenia emerytury do kwoty minimalnej sumuje się 
okresy składkowe i nieskładkowe na przestrzeni całego życia. Okresy nieskładkowe 
mają jednak marginalne znaczenie, ponieważ mogą być uwzględnione w rozmiarze nie 
większym niż jedna trzecia udowodnionego okresu składkowego. A więc tylko jedną 
czwartą łącznego stażu ubezpieczeniowego mogą stanowić okresy nieskładkowe, wy-
mienione w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że nie planuje się wprowadzenia 
regulacji polegających na zaliczeniu pracy w charakterze rodziny zastępczej do okresu 
nieskładkowego uwzględnianego przy ustalaniu prawa do emerytury. Prawo do eme-
rytury z FUS przysługuje bowiem z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, 
a nie z tytułu posiadania okresów nieskładkowych.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z wizytą delegacji Senatu Republiki Czech z jego przewod-

niczącym Milanem Štěchem w dniu 9 kwietnia 2013 r. w Kutnie, mieście, 
które znajduje się w moim okręgu wyborczym, kieruję do pana marszałka 
zapytanie: dlaczego nie otrzymałem informacji o planowanej wizycie dele-
gacji Senatu Czech w powiedzie kutnowskim, który to powiat znajduje się 
w okręgu wyborczym nr 25? Czy to nie senatorowie wybrani w powszech-
nych, wolnych i demokratycznych wyborach powinni reprezentować Senat 
RP, w szczególności w swoim okręgu wyborczym? Czy to nie senatorowie 
powinni być łącznikami pomiędzy wydarzeniami i ważnymi sprawami a spo-
łeczeństwem, w szczególności we własnym okręgu wyborczym?

W mediach lokalnych ukazały się informacje o tej wizycie, która była 
ważnym wydarzeniem lokalnym z udziałem wszystkich władz samorządo-
wych. Wiele osób było bardzo zdziwionych, a wręcz miało do mnie pretensje, 
iż nie uczestniczyłem w tym wydarzeniu jako ich reprezentant w Senacie RP. 
W owej informacji medialnej podano, iż Senat RP reprezentowali przedsta-
wiciele Kancelarii Senatu. Bardzo doceniam rolę i pracę Kancelarii Senatu, 
jednakże Senat RP to chyba przede wszystkim senatorowie. Jeśli się mylę, 
to proszę Pana Marszałka o wyprowadzenie mnie z błędu.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�

Warszawa, 21 czerwca 2013 r.

Szanowny Pan Senator 
Przemysław Błaszczyk

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora na 33. posiedzeniu 
Senatu w dniu 16 maja 2013 r. uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Wizyta przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej Milana Štěcha miała charak-
ter państwowy. W ramach tej wizyty przewidziano spotkania z przedstawicielami Se-
natu, Sejmu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Gospodarki.

Przewodniczący wyraził także życzenie spotkania się z przedstawicielami znaczą-
cego czeskiego inwestora w Polsce, tj. spółki Kofola SA, i zwiedzenia jej zakładów pro-
dukcyjnych w Kutnie.

Przewodniczący nie wyraził zainteresowania spotkaniem z przedstawicielami Se-
natu z województwa łódzkiego.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura licznie zgłaszają się przedstawiciele jednostek samorzą-

du terytorialnego z apelem o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających 
zasady realizacji zadania własnego gmin w zakresie zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(DzU nr 111, poz. 724 ze zm.) gminy mają obowiązek określenia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt. Zadania gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi uległy 
istotnym zmianom zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie 
ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (DzU nr 230, poz. 1373), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. 
Zgodnie ze zmienionym art. 11a ust. 1 u.o.z. rada gminy, wypełniając obo-
wiązek określony w art. 11 ust. 1 ustawy, określa w drodze uchwały, co-
rocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt.

Ustawodawca w zmienionym art. 11 ust. 3 u.o.z. zakazuje odławiania 
zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwie-
rząt. Program, którego projekt przygotowuje wójt, obejmuje następujące ob-
ligatoryjne działania (por. art. 11a ust. 2 u.o.z.): zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi 
kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligato-
ryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; po-
szukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; 
wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwie-
rząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przy-
padkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Jednym z głównych problemów w realizacji zadania są środki finan-
sowe. Ustawodawca nałożył na gminy kolejne ważne i potrzebne, ale też 
bardzo kosztowne zadanie, nie wskazując nowego źródła finansowania, co 
obciąża i tak już napięte budżety gmin. W tabeli przedstawione są przy-
kładowe koszty, jakie poniosły samorządy terytorialne w ramach realizacji 
zadania własnego gmin w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwie-
rzętom oraz ich wyłapywaniem.

Lp. Jednostka samorządowa Rok 2012 Prognoza na rok 2013
1. Gmina Dmosin 

(pow. brzeziński, woj. łódzkie)
194 tys. zł 200 tys. zł

2. Gmina Łanięta 
(pow. kutnowski, woj. łódzkie)

6,8 tys. zł 10 tys. zł

3. Gmina Krośniewice 
(pow. kutnowski, woj. łódzkie)

59 tys. zł 70 tys. zł

4. Miasto Kutno 
(pow. kutnowski, woj. łódzkie)

194 tys. zł 200 tys. zł

5. Gmina Kutno 
(pow. kutnowski, woj. łódzkie)

100 tys. zł 120 tys. zł

6. Gmina Uniejów 
(pow. poddębicki, woj. łódzkie)

47 tys. zł 50 tys. zł

7. Gmina Poddębice 
(pow. poddębicki, woj. łódzkie)

212 tys. zł 220 tys. zł

8. Gmina Piątek 
(pow. łęczycki, woj. łódzkie)

4 tys. zł 9,5 tys. zł

9. Gmina Świnice Warckie 
(pow. łęczycki, woj. łódzkie)

12 tys. zł 12 tys. zł

10. Gminy w Łęczycy 
(pow. łęczycki, woj. łódzkie)

30,5 tys. zł 35 tys. zł

11. Gminy Strzelce 
(pow. kutnowski, woj. łódzkie)

21 tys. zł 23 tys. zł

12. Gminy Krzyżanów 
(pow. kutnowski, woj. łódzkie)

59,5 tys. zł 60 tys. zł
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Szanowny Panie Ministrze, jak wynika z przedstawionych informacji, 
realizacja przez gminy zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywania jest bardzo kosztowna. W imieniu samo-
rządów proszę o dokonanie regulacji ustawowych i ustalenie nowego źró-
dła finansowania realizacji wspomnianego zadania, odciążając tym samym 
skromne budżety gmin i małych miasteczek.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Błaszczyk

Stanowisko 
MINISTRA 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 27 maja 2013 r.

Pan 
Stanisław Kalemba 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,
stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach admi-

nistracji rządowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w załączeniu 
przekazuję – zgodnie z właściwością – oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana 
Przemysława Błaszczyka podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
z up. Magdalena Młochowska 
Podsekretarz Stanu

Oddowiedd�  
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2013.06.10

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Przemysława Błaszczyka Senatora 

RP podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie finansowania 
realizacji zadań własnych gmin w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 
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oraz ich wyłapywania, skierowane do Pana Michała Boniego Ministra Administracji 
i Cyfryzacji pismem znak: BPS/043-33-1356/13 z dnia 21 maja 2013 r. i przekazane 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: BM-ZPO-0724-18/2013.DK z dnia 
27 maja 2013 r., uprzejmie informuję Pana Marszałka, co następuje.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) zapewnianie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zgodnie z art. 11a 
ust. 1 ustawy rada gminy wypełniając powyższy obowiązek musi określić w drodze 
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Obowiązek określenia w drodze uchwały rady gminy programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt został wprowadzony 
do ustawy o ochronie zwierząt ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
Nr 230, poz. 1373).

Uprzejmie informuję Pana Marszałka, że nowelizacja przepisów tej ustawy odbyła 
się z inicjatywy Parlamentarnego Koła Przyjaciół Zwierząt przy współpracy organiza-
cji pozarządowych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt i była procedowana 
jako poselski projekt ustawy (druk nr 4257). W stanowisku Rządu przekazanym przy 
piśmie znak: DSPA-140-67(4)11 z dnia 8 sierpnia 2011 r., które było opracowywane 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazano, że (cyt.).: „Wprowadzając 
zmiany w zakresie zadań jednostek samorządu terytorialnego, rozszerzające zakres 
zadań własnych gminy, projektodawca powinien wziąć pod uwagę zapewnienie środ-
ków finansowych na ich realizację. Uzasadnienie projektu ustawy powinno wskazy-
wać źródła finansowania nowych zadań obciążających budżety jednostek samorzą-
du terytorialnego wraz z oszacowaniem wielkości skutków finansowych tych zadań. 
(…) W Ministerstwie Finansów we współpracy ze stroną samorządową są prowadzone 
prace, których głównym celem jest ograniczenie przyrostu zadłużenia i deficytu jedno-
stek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym projektowane zmiany stoją 
w sprzeczności z celem prac prowadzonych we współpracy ze stroną samorządową”.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie informuję Pana Marszałka, że Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi nie ma możliwości wskazania nowego źródła finansowania reali-
zacji zadania opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.

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

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Z prośbą o interwencję w sprawie rozszerzania obszarów o niekorzyst-

nych warunkach gospodarowania (ONW) zgłosił się do mnie wójt gminy Łę-
czyca. Jednostka samorządowa już od 2004 r. rozpoczęła starania związane 
z rozszerzeniem ONW na terenie gminy, które nie przyniosły oczekiwanych 
efektów.

Należy zwrócić uwagę, że duża część terenów gminy (3 tysiące 284 ha) 
położona jest w obszarze Natura 2000. Polska jako kraj członkowski Unii Eu-
ropejskiej zobowiązała się podjąć odpowiednie działania w celu uniknięcia 
na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk naturalnych 
i siedlisk gatunków – jak również w celu uniknięcia płoszenia gatunków, dla 
których zostały wyznaczone takie obszary (Dyrektywa 92/43/EEC). Dodat-
kowo na tym terenie występuje znaczna liczba dzików, które w sposób zna-
czący powodują utrudnienia w produkcji rolnej na tamtejszych obszarach 
Natura 2000.

Ponadto w prawie krajowym przepisy zawarte w art. 6(2) oraz 6(3) są 
transponowane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy 
o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw w następującym brzmieniu.

Art. 33 ust 1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania 
działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znaczą-
co negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 
w szczególności:

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyzna-
czony obszar Natura 2000, lub

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z in-
nymi obszarami.

Na mocy tych przepisów wszelkie działania mogące prowadzić do osu-
szenia i prac melioracyjnych na terenie doliny rzeki Bzury, powodujące 
zwiększenie użyteczności gruntów rolnych, podlegają obostrzeniom a nawet 
są całkowicie wstrzymane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska w Łodzi. Niewykonanie działań osuszających teren stwarza dodatkowe 
utrudnienia, a niekiedy całkowicie uniemożliwia działalność rolniczą.

Pragnę zwrócić uwagę, że na podstawie przedstawionych argumen-
tów powinno się na nowo przeprowadzić proces kwalifikacji do obszarów 
ONW według wskaźników waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
warunków demograficznych terenów rolnych położonych w gminie Łęczyca 
(województwo łódzkie, powiat łęczycki). Brak zmian we wskazanej kwestii 
powoduje coroczne straty w produkcji rolniczej i, co z tego wynika, straty fi-
nansowe dla rolników. Taka sytuacja zniechęca rolników do dalszej działal-
ności rolnej, powodując powiększające się ubóstwo oraz zanikanie w gminie 
rodzimej branży, jaką jest rolnictwo.

Zakwalifikowanie obszarów wiejskich gminy Łęczyca do obrębów ONW 
nizinnej strefy I oraz nizinnej strefy II mogłoby zrekompensować poniesione 
straty w produkcji rolnej.

Panie Ministrze, proszę o szczególne zainteresowanie się sprawą rozsze-
rzenia obszarów ONW w gminie Łęczyca, ponowne przeanalizowanie war-
tości WWRPP z uwzględnieniem znajdujących się na terenie gminy Łęczyca 
obszarów Natura 2000.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Błaszczyk
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Oddowiedd�

Warszawa, 20 czerwca 2013 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 33. posiedzeniu Senatu w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie rozszerzenia kwalifikacji 
terenów gminy Łęczyca do obszarów ONW w przyszłym okresie programowania, prze-
kazuję następujące informacje.

Kryteria wydzieleń ONW w okresie programowania 2007–2013 oparte są o Wskaź-
nik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej oraz czynniki demograficzne: gę-
stość zaludnienia w gminie i procent ludności w gospodarstwach rolnych. W przypad-
ku kwalifikacji obrębów ewidencyjnych czynniki demograficzne nie były brane pod 
uwagę, a maksymalna wartość wskaźnika WRPP, przy której kwalifikowano do ONW, 
wynosi 56 punktów.

Gmina wiejska Łęczyca (w całości) nie spełniła w 2004 r. kryteriów kwalifikacji do 
strefy ONW (tabela poniżej), ponieważ wówczas charakteryzowała się gęstością zalud-
nienia 57 os./km2 i wskaźnikiem WRPP 76,8 pkt. Warto zaznaczyć, iż gęstość zalud-
nienia w gminie Łęczyca, określona na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 
2011 nie uległa zmianie. Aby spełnić kryteria, maksymalna wartość wskaźnika WRPP 
dla gminy przy występującym zaludnieniu nie powinna być większa od 66,0 pkt.

Kryteria wydzieleń ONW nizinnego:

Czynniki demograficzne

Wskadnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej:

wielkość w stosunku 
do wartości średniej krajowej* (%), dunkty.

Gęstość 
zaludnienia 
(osób/km2)

% ludności 
w gosdodarstwach

100–110% 85–100% 79–85% <79%

66,1–72,5 56,1–66,0 52–56,0 <52

<25 ONW I ONW I ONW I ONW II

25-40 >33% ONW I ONW I ONW I ONW II

40-60 >50% X ONW I ONW I ONW II

60-75 >66% X X ONW I ONW II

>75 >66% X X X X

W 2004 r. wójt gminy wiejskiej Łęczyca wystąpił do Instytutu Uprawy Nawoże-
nia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z prośbą o analizę, czy obręby 
ewidencyjne znajdujące się na terenie gminy mogą zostać zakwalifikowane do ONW 
oraz o uszczegółowienie zasięgów.

W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że na 44 obręby ewidencyjne do 
ONW zostało zaliczonych 7 obrębów, w tym do strefy I: Karkosy, Leźnica Mała; do 
strefy II: Borek, Borów, Bronno, Liszki, Prusinowice. Z mapy glebowo-rolniczej oraz 
danych ewidencyjnych w zakresie klas bonitacyjnych wynika, że warunki glebowe 
w gminie Łęczyca są bardzo zróżnicowane. Wskaźnik WRPP na poziomie obrębów ewi-
dencyjnych wynosi od 41,5 do 99,2 punktów, czyli w gminie występują zarówno gleby 
bardzo słabe, jak i bardzo dobre. 

Odnosząc się do kwestii ewentualnej zmiany wartości WWRPP, pragnę zaznaczyć, 
iż wyznaczanie tego wskaźnika jest procesem opartym na mierzalnych kryteriach i re-
alizowanym za pomocą metod numerycznych (komputerowych) – przy takim podejściu 
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nie ma miejsca na działanie subiektywne, implikujące nierówne traktowanie poszcze-
gólnych obszarów. Wszystkie analizowane pod kątem kwalifikacji do ONW obszary 
waloryzowane są z wykorzystaniem takiej samej metodyki, jednolitego zestawu kry-
teriów (wskaźników) oraz metod obliczeniowych, które nie ulegają zmianom w czasie. 
Z tego względu nie ma możliwości dokonania zmiany parametrów WWRPP, tak aby 
zostały uwzględnione pozostałe obręby Gminy Łęczyca – dotychczas nieuwzględnione 
w ramach wsparcia ONW.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że na szczeblu europejskim (głów-
nie dotyczy to Rady Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego) prowadzona 
jest dyskusja w zakresie zmiany brzmienia projektu Rozporządzenia dotyczącego 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich po 2013 r. odnośnie do nowego sposobu wyznaczenia obsza-
rów z ograniczeniami naturalnymi (obecnie ONW typ nizinny) opublikowanego przez 
Komisję Europejską w październiku 2011 r.

Propozycja Komisji Europejskiej odnośnie do zmiany kryteriów wyznaczania ob-
szarów o naturalnych ograniczeniach wynika z dążenia do ujednolicenia na terenie 
całej UE sposobu wyznaczenia tych terenów oraz zmiany celów, jakie postawiono 
w 2005 r. przed tym instrumentem. Potwierdzeniem tego jest raport Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego [Special Report No 4/2003 concerning rural development: 
support for less-favoured areas, together with the Commission’s replies], oraz pream-
buła i treść przepisów rozporządzenia Rady 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwo-
ju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW).

W projekcie rozporządzenia KE zaproponowała nowe, wyłącznie biofizyczne kry-
teria wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi [tj. dotyczące klimatu 
(długość okresu wegetacji, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody), gle-
by (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy 
korzeniowej, słabe właściwości chemiczne), gleby i klimatu (nadmierna wilgotność 
gleby), ukształtowanie terenu (spadki terenu)] oraz wskaźniki ekonomiczno-produk-
cyjne (tzw. fine tuning), ponieważ płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami natu-
ralnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, ma rekompensować rolnikom do-
datkowe koszty i utracone dochody z tytułu ograniczeń naturalnych dla prowadzenia 
produkcji rolnej. Z tego względu występowanie obszarów NATURA 2000 nie może być 
traktowane jako jedno z kryteriów wyznaczenia zasięgów obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonuje obecnie symulacje skutków za-
stosowania kryteriów biofizycznych zaproponowanych w projekcie ww. rozporządze-
nia. Jest to proces czasochłonny wymagający złożonych prac analitycznych. Należy 
jednoznacznie podkreślić, iż wyniki symulacji mają na celu wsparcie udziału Polski 
w procesie decyzyjnym w tym zakresie na poziomie UE, a ostateczne nowe zasię-
gi ONW typ nizinny w Polsce będą mogły być wyznaczone po zakończeniu prac na 
poziomie UE dotyczących projektu rozporządzenia. Tym samym, na obecnym etapie 
dyskusji nie jest możliwe określenie jakie gminy czy obręby ewidencyjne zostaną za-
kwalifikowane w okresie programowania 2014–2020 jako obszary charakteryzujące 
się ograniczeniami naturalnymi. Jednocześnie informuję, że obecnie prowadzone na 
poziomie UE prace zmierzają w kierunku, aby do czasu wyznaczenia nowego ONW typ 
nizinny wsparcie przysługiwało terenom uprawnionym do takiej pomocy w okresie 
2007–2013.

W obecnym okresie programowania PROW 2007–2013, rolnicy gospodarujący na 
obszarach Natura 2000 mogą przystąpić do Programu rolnośrodowiskowego.

W ramach tego działania, należy zwrócić szczególną uwagę na Pakiet 3. Eksten-
sywne trwałe użytki zielone oraz Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków 
i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000.

Obecnie w ramach prac nad opracowywaniem kształtu przyszłych działań środo-
wiskowych w ramach PROW 2014–2020, objętych Europejskim Funduszem Rolnym 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oprócz działania „Program rolno-
środowiskowo-klimatyczny”, rozważane jest uruchomienie działania „Płatności dla 
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obszarów Natura 2000”, którego realizacja ma przyczynić się do zachowania właści-
wego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków roślin, zwierząt, w tym ptaków 
na obszarach Natura 2000. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), wsparcie udziela-
ne w ramach tego działania ma mieć charakter rekompensaty za poniesione koszty 
i utracone dochody wynikające z niedogodności gospodarowania na obszarach Natura 
2000, związane z wdrażaniem dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Krystyna Gurbiel
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Oświadczenie senatorów Przemysława Błaszczyka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Andrzeja Matusiewicza, Mieczysława Gila, 
Wojciecha Skurkiewicza, Henryka Górskiego, 

Wiesława Dobkowskiego, Jana Marii Jackowskiego, 
Waldemara Kraski, Marka Martynowskiego 

oraz Macieja Klimy

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, 
do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka, 

do p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Andrzeja Kaczorowskiego, 
do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Sławomira Wlazły, 

do starosty rawskiego Józefa Matysiaka 
oraz do starosty tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza

Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Panowie Prezesi! Szanowny Panie 
Dyrektorze! Szanowni Panowie Starostowie!

Wyrażamy zdumienie i oburzenie treścią odpowiedzi pana Ministra 
Sprawiedliwości na nasze oświadczenia senatorskie z 20 grudnia 2012 r. 
i ponowne, z 21 lutego 2013 r.

Odpowiadając na te oświadczenia, pan Minister Sprawiedliwości nie 
udzielił odpowiedzi na następujące jasno sprecyzowane pytania: Jaka jest 
obecnie efektywność postępowania upadłościowego w sprawie XIV GU 
13/10 Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście? Jakie należności wyegze-
kwował syndyk masy upadłościowej na rzecz wierzycieli? Ile wyegzekwo-
wał na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych wierzycieli bę-
dących państwowymi osobami prawnymi? Jakie były koszty działalności 
syndyka od początku postępowania upadłościowego w 2010 r.?

Jako senatorowie RP żądamy takich informacji i przypominamy Panu 
Ministrowi, że chodzi o postępowanie prowadzone przez syndyka będącego 
funkcjonariuszem publicznym i działającego pod nadzorem sądu będącego 
władzą publiczną utrzymywaną z pieniędzy podatników. Jeśli Pan Minister 
nie potrafi sam odpowiedzieć na te pytania, winien rozważyć, jaki w ogóle 
jest sens funkcjonowania jego urzędu. Informacji o efektywności tego postę-
powania żądamy również od Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi.

P.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy o infor-
macje na temat tego, jakie kwoty wypłacił fundusz pracownikom z tytułu 
upadłości firmy Ivett.

Do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek którego 
wszczęte zostało postępowanie upadłościowe (oddział ZUS w Tomaszowie 
Mazowieckim), kierujemy pytanie o to, ile swoich należności Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych wyegzekwował od firmy Ivett w okresie od rozpoczęcia 
postępowania upadłościowego w 2010 r. do chwili obecnej. Prosimy również 
o informacje n temat tego, jakie są aktualne zobowiązania masy upadłościo-
wej firmy Ivett, zarządzanej przez syndyka masy upadłościowej firmy Ivett, 
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do Starosty Rawskiego i Starosty Tomaszowskiego kierujemy pytanie 
o to, jakie kwoty wypłaciły powiatowe urzędy pracy w Rawie Mazowieckiej 
i Tomaszowie Mazowieckim z tytułu zasiłków osobom bezrobotnym, które 
utraciły pracę w wyniku upadłości firmy Ivett z Rawy Mazowieckiej w maju 
2010 r.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk  Henryk Górski 
Grzegorz Wojciechowski  Wiesław Dobkowski 
Robert Mamątow  Jan Maria Jackowski 
Andrzej Matusiewicz  Waldemar Kraska 
Mieczysław Gil   Marek Martynowski 
Wojciech Skurkiewicz  Maciej Klima
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Oddowiedd�  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 4.07.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panów senatorów Przemysława Błasz-

czyka, Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Andrzeja Matusiewicza, Mie-
czysława Gila, Wojciecha Skurkiewicza, Henryka Górskiego, Wiesława Dobkowskiego, 
Jana Marię Jackowskiego, Waldemara Kraskę, Marka Martynowskiego i Macieja Kli-
mę podczas 33. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 maja 2013 r., 
uprzejmie informuję, co następuje.

W pierwszej kolejności pragnę odnieść się do już udzielonych odpowiedzi z dnia 
23 stycznia 2013 r. (DSO-III-071-43/12) i z dnia 20 marca 2013 r. (DSO-III-071- 
-11/13) na oświadczenia złożone odpowiednio podczas 24. i 27. posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej (BPS-043-954-MS/12, BPS-043-27-1109/13).

Pierwsze z wymienionych oświadczeń pod adresem Ministra Sprawiedliwości 
zawierało wniosek o udzielenie informacji na temat aktualnej efektywności postę-
powania upadłościowego dłużnika – Pani Iwony Ś. Firma Produkcyjno-Handlowa 
„IVETT” w Rawie Mazowieckiej, w tym na temat wyegzekwowanych przez syndyka 
należności na rzecz wierzycieli masy upadłości i dotychczasowych kosztów postę-
powania upadłościowego. W odpowiedzi z dnia 23 stycznia 2013 r. (DSO-III-071- 
-43/12), wyjaśniono, że Minister Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór nad 
działalnością administracyjną sądów, którego istota sprowadza się do nadzorowania 
wyników pracy nadzorczej prezesów sądów, natomiast badanie toku postępowania 
w poszczególnych sprawach, jak i rozpoznawanie skarg na działalność sądów, na-
leży do uprawnień prezesa sądu (37b §1 pkt 1, art. 37g §1 i 41b §1 ustawy z dnia 
27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. Nr 98, poz. 1070 
ze zm.).

Drugie oświadczenie, z 21 lutego 2013 r., nie wymagało zajęcia merytorycznego 
stanowiska przez Ministra Sprawiedliwości, gdyż w istocie zawierało wniosek o prze-
kazanie pytań w nim zawartych sędziemu – komisarzowi z prośbą, aby udzielił on 
stosownych informacji. W odpowiedzi z dnia 20 marca 2013 r. (DSO-III-071-11/13) 
wyjaśniono, że w świetle art. 49 ust. 4 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu, oświadczenia senatorów, jeżeli zawie-
rają wnioski i uwagi kierowane do członków Rady Ministrów, przedstawicieli organów 
i instytucji państwowych lub samorządowych, są niezwłocznie przekazywane przez 
Marszałka Senatu do wskazanych adresatów w celu zajęcia stanowiska. Jednocześnie 
brak jest podstaw do przekazywania przez Ministra Sprawiedliwości oświadczenia se-
natorskiego innym podmiotom.

Pragnę podkreślić, że treść powyższych odpowiedzi nie wynikała z niechęci do 
przedstawienia wnioskowanych informacji, a z przytoczonych przepisów prawa, któ-
rymi związany jest Minister Sprawiedliwości.

Przechodząc do oświadczenia z dnia 16 maja 2013 r., w którym ponownie zawarto 
wniosek o przedstawienie informacji o aktualnym stanie toczącego się postępowania 
upadłościowego i jego wynikach, pragnę uprzejmie zauważyć, że oświadczenie Panów 
senatorów przekazane zostało również do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, jako 
jednego z adresatów tego oświadczenia. Z dokonanych ustaleń wynika, że odpowiedź 
na pytania Panów Senatorów została udzielona przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego 
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w Łodzi, który do pisma z dnia 24 czerwca 2013 r. (W.XI.54-11/13) dołączył wyja-
śnienia Przewodniczącej XIV Wydziału Gospodarczego do spr. upadłościowych i na-
prawczych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na temat przedmiotowego 
postępowania upadłościowego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu

Oddowiedd�  
CZŁONKA ZARZĄDU 
ZAKŁADU 
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Warszawa, 6.06.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na wystąpienie Pani Marszałek z dnia 21 maja 2013 r., znak: 

BPS/043-33-1358-ZUS/13, dotyczące stanowiska Prezesa ZUS wobec treści wspólne-
go oświadczenia senatorów złożonego na 33. posiedzeniu Senatu RP w dniu 16 maja 
2013 r., uprzejmie informuję, iż w toku postępowania upadłościowego Firmy Produk-
cyjno-Handlowej „IVETT” – Iwona Świetlik na poczet należności z tytułu nieopłaco-
nych składek przekazana została przez syndyka kwota 173.311,40 zł. Jednocześnie 
wskazać należy, iż po zaksięgowaniu ww. kwoty, aktualne zadłużenie upadłej z tytułu 
nieopłaconych składek i odsetek za zwłokę wynosi: 222.025,82 zł, przy czym zobowią-
zania masy upadłościowej ww. firmy (czyli za okres po ogłoszeniu upadłości) obejmują 
kwotę 178.379,27 zł.

Przekazując powyższe informacje, pragnę wyrazić nadzieję, iż zostaną one uznane 
za wyczerpujące jako stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie treści 
oświadczenia Senatorów RP.

Z poważaniem 
 
Mirosława Boryczka
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Oddowiedd 
d.o. DYREKTORA 
WOJEWÓDZKIEGO 
URZĘDU PRACY W ŁODZI

Łódź, 28 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2013 r. znak: BPS/043-33-1358-WUP/13 

wraz z załączonym tekstem oświadczenia złożonego przez senatora Przemysława 
Błaszczyka wspólnie z innymi senatorami podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 
16 maja 2013 r. uprzejmie informuję, że ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych w związku z ogłoszeniem w dniu 14 maja 2010 r. upad-
łości Firmy Produkcyjno-Handlowej „IVETT” Iwona Świetlik w Rawie Mazowieckiej 
pracownikom ww. firmy zostały wypłacone świadczenia pracownicze w łącznej kwocie 
263.437,26 złotych, z czego:

– w dniu 05.07.2010 r. wypłacono świadczenia pracownicze w kwocie 153.793,26 zł 
zgłoszone przez Syndyka – Panią Ewę Frontczak w Zbiorczym wykazie niezaspokojo-
nych roszczeń pracowniczych dla 41 pracowników pozostających w zatrudnieniu na 
dzień ogłoszenia upadłości oraz 7 pracowników zwolnionych przed tym dniem,

– w dniu 21.07.2010 r. wypłacono świadczenia pracownicze w kwocie 31.611,00 zł 
zgłoszone przez Syndyka w Wykazie uzupełniającym niezaspokojonych roszczeń pra-
cowniczych dla 11 osób zwolnionych przez Syndyka w czerwcu 2010 r.,

– w dniu 13.08.2010 r. wypłacono świadczenia pracownicze w kwocie 9.219,00 zł 
zgłoszone przez Syndyka w Wykazie uzupełniającym niezaspokojonych roszczeń pra-
cowniczych dla 2 osób zwolnionych przez Syndyka w lipcu 2010 r.,

– w dniu 21.09.2010 r. wypłacono świadczenia pracownicze w kwocie 68.814,00 zł 
zgłoszone przez Syndyka w Wykazie uzupełniającym niezaspokojonych roszczeń pra-
cowniczych dla 18 osób zwolnionych przez Syndyka w sierpniu 2010 r.

Z poważaniem 
 
p.o. DYREKTOR 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 
Andrzej Kaczorowski

Oddowiedd�  
WICEPREZESA 
SĄDU OKRĘGOWEGO 
W ŁODZI

Łódź, 24 czerwca 2013 r.

Pani Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2013 r., nr BSP/043-33-1358-SO/13 
w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Agnieszki Bujnowicz-Tomaszewskiej 
Przewodniczącej XIV Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych 
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Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, wraz z załączonymi do niego tabe-
lami, z dnia 20 czerwca 2012 r., będące odpowiedzią na pytania senatorów w związ-
ku z toczącym się postępowaniem upadłościowym Iwony Świetlik, sygnatura akt XIV 
GUp 17/10.

WICEPREZES 
Sądu Okręgowego w Łodzi 
Krzysztof Kacprzak

Załącznik 
Pismo PRZEWODNICZĄCEJ XIV WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO 
ds. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH 
SĄDU REJONOWEGO dla ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIE

Łódź, 20 czerwca 2012 r.

Pani Sędzia Iwona Godlewska 
Wiceprezes Sądu Okręgowego 
w Łodzi

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2013 r. dotyczące pytań senatorów w związ-
ku toczącym się postępowaniem upadłościowym Iwony Świetlik, sygnatura akt XIV 
GUp 7/10 wyjaśniam co następuje.

1. Wpływy do masy upadłości Iwony Świetlik od początku trwania postępowania 
upadłościowego do dnia 15.05 2013 r. wyniosły 2.346.398,95 zł, zaś wydat-
ki w tym okresie wyniosły 2.345.644,26 zł. Szczegółowe zestawienie wpływów 
i wydatków przedstawiają tabele, które załączam.

2. Sprzedane zostały wszystkie składniki majątkowe upadłej, z wyjątkiem akcji 
imiennych spółki LAND SA w Warszawie (z braku oferentów).

3. Niezaspokojone przez syndyka koszty postępowania to 249.990,94 zł.
4. Łączna kwota wierzytelności uznanych przez syndyka na liście wierzytelności 

oraz na liście uzupełniającej wyniosła 2.988.430,17 zł. Wierzytelności Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych uznane zostały w łącznej wysokości 395.337,22 zł.

5. W wyniku trzech oddzielnych planów podziału zaspokojenie uzyskało czterech 
wierzycieli Iwony Świetlik, posiadających zabezpieczenia rzeczowe:
∙ FOXBERG spółka z o.o. w Częstochowie – 191.287,25 zł.
∙ Skarb Państwa – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej – 

76.828,47 zł.
∙ Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 173.311,40 zł.
∙ Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie – 323.831,54 zł.

Łączna kwota wypłacona wierzycielom wyniosła 765.258,66 zł.
6. O efektywności postępowania upadłościowego świadczy wysoki stopień zaspo-

kojenia wierzycieli – 25,6% w stosunku do sumy wierzytelności umieszczonych 
na listach.

7. Postanowieniem z dnia 20.06.2013 r. postępowanie upadłościowe Iwony Świe-
tlik zostało umorzone.

Z poważaniem 
 
Agnieszka Bujnowicz-Tomaszewska
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Oddowiedd 
STAROSTY RAWSKIEGO

Rawa Mazowiecka, 6 czerwca 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z 21 maja 2013 roku, do którego zostało załączone oświad-
czenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka wspólnie z innymi senatorami 
podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 roku informuję , że Powia-
towy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej wypłacił osobom bezrobotnym, które utraciły 
pracę w wyniku upadłości firmy Ivett z Rawy Mazowieckiej zasiłki na łączną kwotę 
w wysokości 58.223,80 zł brutto (51.097,83 zł netto).

STAROSTA 
Józef Matysiak

Oddowiedd�  
STAROSTY TOMASZEWSKIEGO

Tomaszów Maz., 4 czerwca 2013 r.

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dn. 21 maja 2013 r. znak: BPS/043-33-1358-TOM/13 
uprzejmie informuję, że w Powiatowym Urzędzie Pracy po ogłoszeniu upadłości firmy 
„Ivett” z Rawy Mazowieckiej zarejestrowało się 9 osób:

– 6 osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych,
– 3 osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy.
Wyżej wymienionym 6 osobom wypłacono zasiłek dla bezrobotnych w kwocie 

21801,60 zł, oraz 3 osobom poszukującym pracy pokryto składkę na ubezpieczenie 
społeczne rolników w kwocie 4020,00 zł.

z up. STAROSTY 
mgr Kazimierz Baran 
Członek Zarządu 
 
DYREKTOR 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Tomaszowie Maz. 
mgr Elżbieta Kudlik
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Oświadczenie senatorów Przemysława Błaszczyka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, 
Janiny Sagatowskiej, Doroty Czudowskiej, 
Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, 

Jerzego Chróścikowskiego, Henryka Górskiego, 
Macieja Klimy, Wojciecha Skurkiewicza, 

Jana Marii Jackowskiego, Marka Martynowskiego, 
Stanisława Koguta oraz Stanisława Karczewskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, 
do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 

oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowna 
Pani Rzecznik!

Przed Sądem Rejonowym w Warszawie toczy się z oskarżenia proku-
ratury proces karny Witolda Tomczaka oskarżonego o uszkodzenie rzeźby 
w Galerii Narodowej „Zachęta” w 2000 r. Chodzi o rzeźbę przedstawiającą 
Ojca Świętego Jana Pawła II przygniecionego meteorytem, uznawaną przez 
większość polskich katolików za akt profanacji wizerunku papieża Polaka 
i będącą powodem protestów tysięcy ludzi w Polsce. Witold Tomczak po wie-
lu nieskutecznych interwencjach jako ówczesny poseł na Sejm RP usunął 
wówczas z postaci papieża przygniatający ją głaz. Jego akcja motywowana 
była chęcią przeciwstawienia się profanacji wizerunku Ojca Świętego.

Proces Witolda Tomczaka budzi ogromne zainteresowanie opinii publicz-
nej, czego wyrazem są kierowane do sądu dziesiątki tysięcy listów. Na roz-
prawy sądowe w dniach 11 lutego i 13 maja 2013 r. do warszawskiego 
sądu przybyło wiele osób chcących śledzić przebieg rozprawy. Tymczasem 
sąd wyznaczył rozprawę w ciasnej, dusznej sali, jednej z najmniejszych sal 
tego sądu. Do sali weszło około stu osób, bardzo wiele osób pozostało na 
korytarzu. Doszło do tak kuriozalnej, a zarazem symbolicznej sytuacji, że 
publiczność siedziała nawet na ławie oskarżonych.

Co gorsza, sąd na wniosek prokuratury zabronił przedstawicielom me-
diów utrwalania przebiegu rozprawy za pomocą aparatury audiowizualnej. 
Licznie zgromadzeni dziennikarze z mikrofonami i kamerami zostali wypro-
szeni z sali rozpraw. Sąd powołał się przy tym na dobro osób występujących 
w tej sprawie, mimo że na rozprawach w dniu 11 lutego i 13 maja nie prze-
słuchiwano żadnych takich osób, były tylko strony, przy czym sam oskarżo-
ny domagał się jawności medialnej jego procesu.

Nie rozumiemy, dlaczego media zostały usunięte z tego procesu, któremu 
towarzyszy ogromne zainteresowanie społeczne, którego przebieg i rozstrzyg- 
nięcie mają wielkie znaczenie w debacie o granicach wolności w sztuce oraz 
dla oceny tego, co jest, a co nie jest profanacją religijną. W tym procesie nie 
są roztrząsane żadne sprawy rodzinne, intymne, prywatne, nie występują 
w nim dzieci, nie ma żadnego zagrożenia dla świadków czy innych osób, 
gdyż fakty są niekwestionowane, chodzi jedynie o ich prawną ocenę. Trudno 
zrozumieć, dlaczego w tych warunkach nie została zapewniona pełna jaw-
ność procesu, zarówno dla publiczności, jak i dla mediów.

Trudno pojąć, dlaczego może być jawny dla mediów słynny proces „mat-
ki Madzi”, czyli Katarzyny W. w Katowicach, gdzie roztrząsane są sprawy 
intymne i epatuje się ludzi sensacją, a proces Tomczaka, o tak wielkim spo-
łecznym znaczeniu, całkowicie pozbawiony wątku prywatnego czy sensacyj-
nego, został dla mediów zamknięty.

Prosimy Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecz-
nik Praw Obywatelskich o dołożenie starań, aby pełna jawność tego procesu 
została zagwarantowana, aby toczył się on w sali zapewniającej pełny do-
stęp publiczności i aby media mogły utrwalać przebieg procesu i relacjonować 
go opinii publicznej. Wiemy, że jest to decyzja sądu, ale nie może ona być wy-
razem sędziowskiej dowolności, pomijającej konstytucyjne zasady jawności 
życia publicznego, do których należy również jawność rozpraw sądowych.
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Do Prokuratora Generalnego mamy też następujące pytanie: czy w oko-
licznościach tego procesu uważa za zasadne podtrzymywanie oskarżenia 
wobec Witolda Tomczaka? Czy nie uważa, że prokuratura powinna wycofać 
się z tego oskarżenia i nie uczestniczyć w działaniach opresyjnych wobec 
człowieka, którego jedyną winą było to, że sprzeciwił się profanacji wizerun-
ku Ojca Świętego Jana Pawła II?

Stawiamy to pytanie również w kontekście dotychczas ujawnionych 
w toku procesu okoliczności, zwłaszcza tego, że materialna szkoda w pseu-
dorzeźbie wyniosła według powołanego przez sąd biegłego najwyżej 3 tysią-
ce zł, a nie, jak twierdziła prokuratura, 40 tysięcy zł, oraz tego, co również 
już wiadomo z procesu, że po incydencie w Zachęcie rzeźba ta została sprze-
dana za kwotę ponaddwukrotnie wyższą w stosunku do jej wcześniejszego 
oszacowania, a zatem w ujęciu ekonomicznym dla właściciela rzeźby był 
zysk, a nie szkoda.

Z poważaniem   Wiesław Dobkowski 
Przemysław Błaszczyk  Jerzy Chróścikowski 
Grzegorz Wojciechowski  Henryk Górski 
Robert Mamątow  Maciej Klima 
Andrzej Matusiewicz  Wojciech Skurkiewicz 
Waldemar Kraska  Jan Maria Jackowski 
Janina Sagatowska  Marek Martynowski 
Dorota Czudowska  Stanisław Kogut 
Mieczysław Gil   Stanisław Karczewski

Oddowiedd�  
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 27.06.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odnosząc się do oświadczenia senatora Przemysława Błaszczyka złożonego wspól-
nie z innymi senatorami podczas 33. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 16 maja 2013 roku, uprzejmie informuję co następuje w zakresie właściwości 
prokuratury.

Prokurator Rejonowy Warszawa-Śródmieście-Północ w Warszawie prowadził pod 
sygn. akt 2 Ds. 66/10 postępowanie przygotowawcze o czyn z art. 288 §1 k.k., z za-
wiadomienia Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń.

Zebrany w toku postępowania materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Wi-
toldowi T. zarzutu o to, że w dniu 21 grudnia 2000 roku, wskutek gwałtownego prze-
sunięcia kamienia z rzeźby – postaci Papieża Jana Pawła II – uszkodził dzieło autorstwa 
Maurizio C. o nazwie „The Nine Hour”, eksponowane w Galerii Zachęta w Warszawie, 
a stanowiące własność Galerii Emanuel w Paryżu, powodując szkodę materialną w wy-
sokości 39.669 złotych, którą poniosło Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń.

W trakcie postępowania przygotowawczego uzyskano opinię biegłego z zakresu 
sztuki współczesnej, z której wynika, między innymi, iż zrzucenie przez sprawcę 
60-kilogramowego ciężaru z kompozycji, utrzymującego ją w zamierzonej przez arty-
stę równowadze, spowodowało wewnątrz rzeźby zmiany konstrukcyjne, które konser-
wacja może naprawić, ale nie przywrócić do pierwotnego stanu.

W dniu 29 stycznia 2010 roku skierowano przeciwko Witoldowi T. do Sądu Rejo-
nowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia o czyn z art. 288 §1 k.k.
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W toku postępowania sądowego powołany został w celu doprecyzowania wysokości 
szkody biegły z zakresu historii sztuki i odlewnictwa, który w wydanej opinii stwierdził 
między innymi, że koszt renowacji polegającej na uzupełnieniu ubytków, wzmocnieniu 
konstrukcji, dobraniu barwy, scaleniu mikroubytków, to około 3.000 złotych.

Wobec faktu, że Witold T., niezależnie od pobudek, jakimi się kierował, swoim za-
mierzonym działaniem doprowadził do uszkodzenia rzeźby o nazwie „The Nine Hour” 
i powstania szkody materialnej w wysokości znacznie przekraczającej, również w przy-
padku przyjęcia przez sąd kwoty 3.000 złotych, kwotę 250 złotych, która stanowi 
o bycie przestępstwa uszkodzenia mienia, nie zaś wykroczenia określonego w art. 124 
kodeksu wykroczeń, wniesienie aktu oskarżenia oraz dalsze jego popieranie przed 
sądem uznane zostało przez Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie, który zbadał 
przedmiotową sprawę, za zasadne.

Odnosząc się natomiast do poruszonej w oświadczeniu kwestii odmowy zezwole-
nia przez sąd przedstawicielom mediów na utrwalanie przebiegu rozprawy za pomocą 
aparatury audiowizualnej, pragnę wyjaśnić, że prokurator nie był stroną inicjującą 
w tej kwestii. Wniosek o zezwolenie na dokonanie wyżej wskazanych czynności zło-
żył oskarżony i jego obrońca. Prokurator natomiast na rozprawie w dniu 13 maja 
2013 roku wyraził stanowisko przeciwne, uzasadniając je, między innymi, brakiem 
uzasadnionego interesu społecznego, który przemawiałby za tym oraz okolicznością, 
iż obecność mediów mogłaby negatywnie wpływać na swobodę wypowiedzi przesłu-
chiwanych na rozprawie osób. Przepis art. 357 k.p.k. dopuszcza bowiem zezwolenie 
przez sąd przedstawicielom mediów na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń 
obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, jeżeli „uzasadniony interes społeczny za tym 
przemawia, dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać prowadzenia rozprawy, 
a ważny interes uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia”. Ocena, czy prze-
słanki te wystąpiły należała do niezawisłego sądu, który podjął stosowną decyzję.

Przedstawiając powyższe Panu Marszałkowi, pragnę jednocześnie zauważyć, że 
podniesiony w oświadczeniu wzrost wartości rynkowej rzeźby, jako następstwo zda-
rzenia z 21 grudnia 2000 roku stanowi okoliczność obojętną dla prawnokarnej oceny 
czynu popełnionego przez oskarżonego.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Oddowiedd�  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 12.06.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka złożone wspólnie 

z innymi senatorami na 33. posiedzeniu Senatu w dniu 16 maja 2013 r., przekazane 
wraz z pismem Wicemarszałek Senatu Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 21 maja 2013 r., 
dotyczące postępowania w sprawie karnej przeciwko Panu Witoldowi T. uprzejmie 
przedstawiam, co następuje.
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Zgodnie z art. 9a §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, j.t.) Minister Sprawiedliwości sprawuje ze-
wnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów, polega-
jącą na zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio 
związanego z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu sprawowania wymiaru spra-
wiedliwości i ochrony prawnej. Nadzór ten obejmuje analizę i ocenę prawidłowości 
oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru admi-
nistracyjnego (art. 37f ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Natomiast zadania z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działal-
nością administracyjną sądów w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego 
urzędowania sądu powierzono wyłącznie prezesom sądów i podległej im służbie nadzoru 
(art. 9a §1 i 37b §1 powołanej ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Zgodnie z treścią §32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lu-
tego 2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów (Dz. U. Nr 38, poz. 249, 
ze zm.) czynności prezesa sądu w zakresie administracji sądowej obejmują między 
innymi zapewnienie właściwej organizacji pracy sądu.

W razie przewidywanego przybycia licznej publiczności, prezes sądu może zarzą-
dzić wydanie kart wstępu na salę rozpraw. Może również wyznaczyć odpowiednie miej-
sce dla przedstawicieli prasy i innych środków masowego przekazu (§67 powołanego 
rozporządzenia).

Również poza zakresem kompetencji Ministra Sprawiedliwości pozostaje kwestia 
utrwalania obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy. W myśl art. 357 Kodeksu postę-
powania karnego sąd może zezwolić przedstawicielom radia, telewizji, filmu i prasy na 
dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, 
gdy uzasadniony interes społeczny za tym przemawia, dokonywanie tych czynności 
nie będzie utrudniać prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowa-
nia temu się nie sprzeciwia.

Sąd może jednakże określić warunki, od których uzależnia wydanie takiego ze-
zwolenia (art. 357 §2 kpk). Decyzję co do zezwolenia na utrwalanie rozprawy w tym 
trybie podejmuje zawsze sąd, zaś na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie. 
W zależności od przebiegu czynności procesowych przeprowadzanych na rozprawie, 
sąd, w każdym czasie, o ile tylko przemawiają za tym pojawiające się okoliczności, 
może zmienić swą uprzednią decyzję co do zezwolenia na utrwalanie, a także podjąć 
taką decyzję po raz pierwszy w każdym stadium rozprawy, na przykład celem zezwo-
lenia na utrwalanie głosów stron, ostatniego słowa oskarżonego, ogłoszenia wyroku 
i wygłoszonych motywów ustnych wyroku – także w postępowaniu odwoławczym 
i kasacyjnym.

Dostrzegając wagę prawa obywateli do informacji o działalności władzy publicznej, 
zauważyć należy, że Minister Sprawiedliwości nie ma wpływu na orzeczenia, również 
te o charakterze incydentalnym, podejmowane przez niezależne sądy.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na sygnalizowane nieprawidłowości w zakresie 
organizacji i przygotowania rozprawy w opisanej sprawie karnej, w postaci wyzna-
czenia rozprawy na zbyt małą salę rozpraw – kopia oświadczenia została przekazana 
Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie celem ewentualnego podjęcia stosownych 
czynności nadzorczych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 27

Oddowiedd�  
PREZESA 
SĄDU OKRĘGOWEGO 
W WARSZAWIE

Warszawa, 5 lipca 2013 r.

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2013 roku (BPS/043-33-1359-MS/13) 

przekazane w dniu 21 czerwca 2013 roku (data wpływu) przez Zastępcę Dyrektora 
Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie 
Sprawiedliwości (DSO-1I-071-27/13) uprzejmie informuję, że zbadałam zasadność 
zarzutów podniesionych w załączonym oświadczeniu Senatorów RP.

Sprawa X K 1514/10 oskarżonego Witolda Tomczaka o czyn z art. 288 §1 kk toczy 
się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Sąd ten dysponuje salami 
rozpraw, które powierzchniowo – jeżeli chodzi o strefę dla publiczności – zapewnia-
ją do 50 miejsc siedzących. X Wydział Karny, w którym sprawa jest rozpoznawana, 
dysponuje dwiema względnie dużymi salami rozpraw, a i te zapewniają jedynie około 
40 miejsc dla publiczności.

Zgodnie z zaleceniem Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia 
rozprawa w sprawie X K 1514/10 na kolejnym jej terminie odbędzie się w jednej 
z największych sal – w sali 475, nadto Prezes Sądu zarządził, że wydane zostaną kar-
ty wstępu na rozprawę w ilości 40 sztuk, co pozwoli na przeprowadzenie rozprawy 
w warunkach odpowiadających powadze sądu (karty będą wydawane w Sekretariacie 
Wydziału według kolejności zgłoszeń).

Odnośnie do kwestii zezwolenia dla przedstawicieli mediów na rejestrację prze-
biegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, takiego ze-
zwolenia w danej sprawie udziela Sąd na wniosek zainteresowanych, jak o tym mowa 
w art. 357 §1 kpk, a prezes Sądu w ramach nadzoru administracyjnego nie ma żad-
nego wpływu na wydaną w tej kwestii decyzję, skutkiem czego jest zwolniony przez 
ustawodawcę z poddawania ocenie jej zasadności.

Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia poinformował, po zba-
daniu zasadności zarzutów podniesionych w piśmie Senatorów, iż na rozprawie nie 
wydano zarządzenia zobowiązującego przedstawicieli mediów do opuszczenia sali roz-
praw, zatem wyjście dziennikarzy stanowiło ich wybór, bo nic nie stało na przeszko-
dzie, aby brali udział w jawnej rozprawie.

Reasumując, wyżej omawiane postępowanie sądowe toczy się w oparciu o zasadę 
jawności rozprawy głównej (art. 355 kpk), zaś bezpośredni udział w niej obywateli do-
znaje obiektywnych ograniczeń dotyczących ilości miejsc dla publiczności z powodu 
warunków lokalowych, jakimi dysponuje Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

Z poważaniem 
 
w z. Beata Najjar
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Oddowiedd 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 20.06.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Przemysława Błaszczy-

ka, wspólnie z innymi senatorami, podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 
2013 r., dotyczące braku zezwolenia sądu na rejestrowanie przebiegu rozprawy przez 
przedstawicieli środków masowego przekazu, w sprawie oskarżonego Witolda Tom-
czaka, uprzejmie przedkładam następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 357 k.p.k., Sąd może zezwolić przedstawicielom radia, telewizji, 
filmu i prasy na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z prze-
biegu rozprawy, gdy uzasadniony interes społeczny za tym przemawia, dokonywanie 
tych czynności nie będzie utrudniać prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczest-
nika postępowania temu się nie sprzeciwia. Sąd może określić warunki, od których 
uzależnia wydanie zezwolenia.

Powyższe uregulowanie oznacza, że sąd ma swobodę decyzyjną w zakresie zgody 
na rejestrację rozprawy przez przedstawicieli środków masowego przekazu, a Rzecz-
nik Praw Obywatelskich nie może w żadnej formie oddziaływać na przeprowadzane 
przez Sąd czynności.

Rzecznik kierując wystąpienie do sądu, może jedynie zasięgnąć informacji o stanie 
sprawy i ewentualnie sygnalizować przewlekłość postępowania Prezesowi Sądu.

Na podejmowanie merytorycznej ingerencji nie zezwala art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 
z późn. zm.); dalej: ustawa o RPO, tego rodzaju działanie mogłoby bowiem stanowić 
naruszenie niezawisłości sędziowskiej.

W świetle powyższego uprzejmie informuję, że obowiązujące prawo nie wyposażyło 
Rzecznika w środki działania, za pomocą których mógłby ingerować w decyzje proce-
sowe podejmowane przez sąd (w tym w trybie art. 357 k.p.k.) w toku prowadzonego 
postępowania.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do burmistrza miasta i gminy Kąty Wrocławskie Antoniego Kopcia

Szanowny Panie Burmistrzu!
Do mojego biura wpłynęło pismo pani Ewy K. z prośbą o pomoc w uzy-

skaniu lokalu socjalnego.
Rodzina pani Ewy znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Pani Ewa 

wraz z mężem i dwiema niepełnosprawnymi córkami w wieku 14 i 6 lat 
mieszkała w domu rodzinnym razem ze swoim ojcem. Niestety dom rodzinny 
okazał się niezbyt przyjaznym miejscem dla rodziny pani Ewy, gdyż człon-
kowie jej rodziny stali się ofiarami przemocy rodzinnej ze strony ojca pani 
Ewy. Sprawa została zgłoszona policji, a pani Ewa wraz z rodziną musiała 
opuścić rodzinny dom. Aktualnie rodzina utrzymuje się tylko z pensji męża 
pani Ewy oraz z zasiłków otrzymywanych na dzieci i nie stać jej na wyna-
jem własnego mieszkania. Obecnie pani Ewa wraz z młodszą córką mieszka 
w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Pomocy „Ak-
son” we Wrocławiu. Starsza córka uczy się w Kątach Wrocławskich i na co 
dzień mieszka w internacie, a mąż pani Ewy wynajmuje pokój.

Zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o pomoc w uzyskaniu przez 
rodzinę pani Ewy lokalu socjalnego. Jest to wyjątkowa sytuacja, rodzina jest 
aktualnie rozdzielona, a ponadto w ośrodku pani Ewa może przebywać tylko 
przez trzy miesiące.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Oddowiedd�

Kąty Wrocławskie, 2.07.2013 r.

Kancelaria Senatu RP

W związku ze złożonym pismem w sprawie umieszczenia czteroosobowej rodziny 
Pani Ewy K., zamieszkałej w Z. na liście osób oczekujących na zawarcie umowy naj-
mu na lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu Gminy uprzejmie informuję, że 
przedmiotowa sprawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Spraw Mieszka-
niowych i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w I kwar-
tale 2014 roku.

Powyższe wynika z tego, że lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na 
lokal mieszkalny z zasobów Gminy na rok bieżący jest już opracowana. Rozpatrywane 
były wnioski, które zostały złożone do tutejszego Urzędu do dnia 30 września 2012 r. 
Wniosek rodziny K. został złożony po tym terminie tj. w dniu 27.03.2013 r. Złoże-
nie wniosku osób uprawnionych do otrzymania mieszkania po zatwierdzeniu listy 
na dany rok kalendarzowy stwarza możliwość ujęcia tych osób w roku następnym. 
Jedynymi okolicznościami, które dają możliwość otrzymania mieszkania poza listą są 
sytuacje utraty mieszkania w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych i katastrof 
budowlanych, gdzie występuje stan zagrożenia zdrowia i życia.

Dodatkowo informuję, że rozpatrywanie sprawy będzie odbywało się według kry-
teriów określonych w Uchwale Nr XXVI/202/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocław-
skich z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kąty Wrocławskie z późniejszymi zmianami, 
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tekst Uchwały dostępny na stronie internetowej http:/www.bip.katywroclawskie.pl 
w zakładce Uchwały Rady Miejskiej i w biurze Rady Miejskiej.

Mając powyższe na uwadze oraz istniejący stan prawny nie ma podstaw do przy-
znania w roku bieżącym mieszkania na rzecz rodziny K. spoza listy.

Ponadto informuję, że do czasu załatwienia sprawy j.w., mając na uwadze trudną 
sytuację mieszkaniową rodziny K. Gmina poczyniła kroki w zakresie rozeznania ryn-
ku najmu okazjonalnego lokali i dysponuje ogłoszeniami o wynajmie takich lokali, 
o czym została poinformowana w formie pisemnej Pani Ewa K.

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Mieczysław Reps
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Oświadczenie senatorów Henryka Ciocha, 
Grzegorza Biereckiego oraz Jerzego Chróścikowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy się do Pana z następującym pytaniem. Czy rząd RP podjął 

działania zmierzające do nowelizacji ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 
o opłatach abonamentowych (DzU z 2005 r. nr 85, poz. 728 z późn. zm.), 
a jeżeli tak, to jakie?

Jak wynika z doniesień prasowych, wystawiono już kilkaset tysięcy ty-
tułów wykonawczych przeciwko osobom posiadającym zaległości z tytułu 
niepłacenia abonamentu, a średnia zaległość wynosi około 1 tysiąca 400 zł. 
Do zapłaty wzywane są także osoby po ukończeniu siedemdziesiątego roku 
życia, które zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy są zwolnione 
ex lege od opłat abonamentowych, a nie spełniły dodatkowych wymogów 
określonych w ust. 3 i 4 tego przepisu.

Sytuacja wydaje się kuriozalna tym bardziej, że rząd kilka lat temu 
sugerował, iż niepłacenie abonamentu nie może wywoływać negatywnych 
skutków prawnych. Czy zatem nie byłoby wskazane wprowadzenie abolicji 
– abonament płaci tylko 40% gospodarstw domowych – w stosunku do tych, 
którzy są zwolnieni od opłat na podstawie art. 4 ust. 1 tej ustawy, a nie speł-
nili dodatkowych wymogów określonych w ust. 3 i 4 tego przepisu? Dotyczy 
to w szczególności osób starszych, które ukończyły siedemdziesiąty piąty 
rok życia.

Henryk Cioch 
Grzegorz Bierecki 
Jerzy Chróścikowski

Oddowiedd�  
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 27 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Panów Senatorów Henryka Ciocha, Grzegorza Bierec-

kiego i Jerzego Chróścikowskiego złożonego na 33. posiedzeniu Senatu w dniu 16 maja 
2013 r. w sprawie działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 21 kwietnia 
2005 r. o opłatach abonamentowych, uprzejmie przekazuję stosowne informacje.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi prace mające na celu 
przygotowanie ustawy o opłacie audiowizualnej, której celem będzie zmiana syste-
mu finansowania mediów publicznych w Polsce. W pierwszej kolejności przygotowana 
została prawna i ekonomiczna analiza systemów finansowania mediów publicznych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z analiz wynika, iż systemy znaczącej 
większości państw członkowskich opierają się na opłatach uiszczanych przez oby-
wateli w formie abonamentu, opłaty lub podatku. Jednocześnie przeprowadzone zo-
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stały analizy mające na celu ocenę poszczególnych rozwiązań pod kątem zgodności 
z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie finansowania nadawców publicznych 
i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.

Następnie opracowane zostały kierunkowe, wariantowe rozwiązania, w których 
wskazane zostały najpoważniejsze problemy wiążące się z przygotowaniem projek-
tu ustawy, a także propozycje ich rozwiązania. W chwili obecnej trwa przygotowanie 
ostatecznej wersji projektu założeń, który zawierał będzie kompleksową propozycję 
nowego systemu finansowania mediów – winien on być gotowy na początku lipca br.

Głównym założeniem projektowanej regulacji powinno być zmniejszenie obciążeń 
nakładanych na społeczeństwo przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej egzekucji 
obniżonych opłat, a w rezultacie wysokiego i stabilnego finansowania publicznego dla 
nadawców publicznych. Wśród najważniejszych elementów nowego systemu należy 
wskazać zniesienie powszechnie krytykowanego obowiązku rejestracji odbiorników, 
obniżenie wysokości opłaty od gospodarstwa domowego, utrzymanie obecnego kata-
logu osób zwolnionych z uiszczania opłat oraz wyposażenie Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji w skuteczne narzędzia nadzoru nad jakością wykonywania misji publicznej 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Mam nadzieję, że Panowie Senatorowie uznają powyższe wyjaśnienia za wystar-
czające.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

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

pobiegających masowej wycince drzew akacjowych w województwie lubu-
skim. Proces masowej wycinki trwa już od jakiegoś czasu. Działania Lubu-
skiego Związku Pszczelarzy przeciwko temu są prowadzone nieprzerwanie 
od 2005 r. W opinii dyrekcji Lasów Państwowych akacja to gatunek obcy, 
w związku z tym ma być zastępowany gatunkami rodzimymi. Decyzja Ge-
neralnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie została skonsultowana z pszcze-
larzami. Działania podjęte przez GDLP mają destrukcyjny wpływ na pszcze-
larstwo nie tylko w województwie lubuskim, ale także w całym kraju. Miód 
akacjowy jest jednym z głównych pożytków, które występują na terenie 
województwa. Lubuski Związek Pszczelarzy podjął już stosowne działania, 
aby miód akacjowy został wpisany na listę produktów tradycyjnych i regio-
nalnych. Jeżeli Lasy Państwowe nie cofną decyzji o wycinaniu drzew akacji, 
to miód akacjowy nie będzie wytwarzany w lubuskim.

Pszczelarze apelują o zaprzestanie prowadzenia przez Generalną Dyrek-
cję Lasów Państwowych działań, które już dzisiaj wpływają negatywnie na 
rozwój przeżywającego bardzo ciężki okres pszczelarstwa w województwie. 
W związku z tym stanem rzeczy działania w przedstawionym zakresie są 
konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�

Warszawa, 31.05.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Roberta Dowhana, przekazane przez 

Marszałka Senatu RP pismem z dnia 21 maja 2013 r., znak: BPS/043-33-1362/13, 
w sprawie wycinania akacji przez PGL Lasy Państwowe, w załączeniu przekazuję sto-
sowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oddowiedd na oświadczenie senatora Roberta Dowhana

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2013 r., znak: BPS/043-33-1362/13, 
w sprawie wycinania akacji przez PGL Lasy Państwowe, uprzejmie wyjaśniam.

Lasy Państwowe prowadzą we wszystkich drzewostanach działania hodowlane, 
które w pewnych etapach rozwojowych drzewostanów wiążą się z koniecznością ich 
wyrębu celem wprowadzenia nowego pokolenia. Drzewostany te, z uwagi na ich wiek, 
podlegają procesom rozpadu i obumierają.

Jednak pozyskiwanie drewna prowadzone w lasach zarządzanych przez Państwo-
we Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe odbywa się wyłącznie w oparciu o zapisy 
obowiązującego w danym nadleśnictwie Planu urządzenia lasu. Dokument ten jest 
sporządzany co 10 lat przez specjalistyczne podmioty wykonawstwa urządzeniowego, 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych (obowiązują-
cych w LP) zasad, instrukcji i wytycznych. Plan urządzenia lasu poddawany jest sze-
rokim konsultacjom społecznym i ostatecznie zatwierdzany jest przez Ministra Śro-
dowiska. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze nigdy 
grono pszczelarzy nie składało żadnych uwag czy opinii do projektu tego dokumentu 
w okresie, gdy możliwe są do uwzględnienia uzasadnione i odpowiednio umotywowa-
ne postulaty.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nigdy nie wydała decyzji o wycięciu drzew 
robinii akacjowej na terenie całego kraju i wyeliminowaniu jej z krajobrazu. To mię-
dzy innymi dzięki jej interwencjom oraz działaniom formalnoprawnym status robinii 
nie uzyskał miana „gatunku inwazyjnego”, który to skutkowałby koniecznością jesz-
cze bardziej rygorystycznych działań ograniczających ten gatunek. Lasy Państwowe 
podejmują również czynności faktyczne w ochronie robinii. Szereg podjętych działań 
związanych z selekcją i nasiennictwem zaowocował wyodrębnieniem na terenie RDLP 
w Zielonej Górze jedynych w kraju trzech robiniowych wyłączonych drzewostanów na-
siennych oraz 34 drzew matecznych. Dodatkowo na terenie Nadleśnictwa Krosno po-
wstała dodatkowa powierzchnia zwiększająca możliwości zbioru wyselekcjonowanych 
nasion – plantacja nasienna, a na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice doświadczalna 
uprawa plantacyjna robinii pochodzenia węgierskiego.

Fakt powyższy pozwala na zachowanie najcenniejszego zasobu genowego do ewen-
tualnych przyszłych celów odbudowy drzewostanów robiniowych. Wyżej opisana baza 
nasienna może również służyć do zakładania plantacji drzew szybkorosnących lub 
tworzenia robiniowych zadrzewień śródpolnych na gruntach rolnych oraz alei wzdłuż 
dróg lokalnych. Lasy Państwowe będą zachęcać Lubuski Związek Pszczelarzy do two-
rzenia nowych baz miododajnych zadrzewień robiniowych, które to z uwagi na lepsze 
warunki świetlne byłyby niewątpliwie cenne.

Niewątpliwym jest, że aktualne środki prawne nie zachęcają rolników do two-
rzenia robiniowych baz miododajnych na gruntach rolnych. Istniejące formuły fi-
nansowego wsparcia rolnictwa (dopłaty) wykluczają jakiekolwiek dofinansowanie do 
tych działań. Środowisko pszczelarzy winno dążyć do zmiany prawa w tym zakresie 
w resorcie rolnictwa.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 
oraz do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowni Panowie Ministrowie!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o wprowadzenie zmiany 

do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2007 r. 
nr 19, poz. 115) dotyczącej zwolnienia z opłat w miejskich strefach płatnego 
parkowania samochodów z napędem hybrydowym.

Samochody posiadające napęd hybrydowy odznaczają się znikomą lub 
praktycznie niewystępującą emisją szkodliwych spalin, spełniając obecnie 
najbardziej rygorystyczne normy w tym zakresie. Samochody te nie wy-
twarzają również hałasu, przez co są przyjazne nie tylko dla środowiska, 
ale także dla społeczeństwa. Zwolnienie z opłat w miejskich strefach parko-
wania w całej Polsce z pewnością przyczyniłoby się do zmniejszenia zanie-
czyszczenia centrów miast oraz zmniejszenia natężenia hałasu. Takie roz-
wiązania zostały zastosowane i sprawdzają się już w Katowicach i w Szcze-
cinie, posiadacze tego rodzaju samochodów mogą otrzymać znaczną zniżkę 
na parkowanie w centrum przez cały rok. Obligatoryjne zwolnienie z opłat za 
parkowanie w strefach miejskiego parkowania samochodów z napędem hy-
brydowym jest działaniem proekologicznym. Takie rozwiązanie przyczyniło-
by się bezpośrednio do zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska. 
W tym stanie rzeczy działania w tym zakresie są konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana senatora Roberta Dowhana (pismo znak: 

BPS/043-33-1363-MTBGM/13 z dnia 21 maja 2013 r.) w sprawie propozycji zmian 
w ustawie o drogach publicznych w zakresie zwolnienia z opłat w strefie płatnego 
parkowania samochodów o napędzie hybrydowym, uprzejmie wyjaśniam, iż z obecnie 
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 260) wynika generalna zasada odpłatności za parkowanie pojaz-
dów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (art. 13 
ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 13b ust. 1 ww. ustawy). Wyjątkowo z opłat za parkowanie 
w strefie płatnego parkowania zwolnione są jedynie:
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1) pojazdy:
a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-

nego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biu-
ra Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,

b) zarządów dróg,
c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, 

jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną tak 
stanowi,

d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
2) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
Przedmiotowy art. 13 ust. 3 ustawy o drogach publicznych jako przepis określają-

cy wyjątek od zasady statuującej obowiązek uiszczania ww. opłat dotyczy służbowych 
pojazdów samochodowych, a nie pojazdów samochodowych prywatnych.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż kompetencje w zakresie ustalania strefy płatnego 
parkowania, ustalania wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodo-
wych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania ustawodawca pozostawił 
właściwym organom samorządu terytorialnego – radzie gminy/miasta (art. 13b ust. 3 
ww. ustawy). W ramach tych kompetencji samorząd może wprowadzić opłaty abona-
mentowe lub zryczałtowane, a nawet zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkow-
ników dróg (art. 13b ust. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy). Ustawodawca nie przesądził jed-
nak, którzy użytkownicy drogi mogliby korzystać z ww. przywilejów w zakresie opłat. 
Ocena potrzeby i zasadność wprowadzenia czy to strefy płatnego parkowania, czy to 
stawek opłat za parkowanie, powinna być dokonana przez ten samorząd. Dlatego też, 
w tym zakresie pozostawiono swobodę właściwemu organowi samorządu. Nie oznacza 
to jednak dowolności w działaniu w przypadku, gdy rada gminy/miasta zdecyduje się 
na wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Ograniczenie swobody działania w tym 
zakresie przez radę gminy/miasta zakreślone jest poprzez jednoznacznie wskazany 
przez ustawodawcę cel, jakiemu generalnie służy wprowadzenie opłat za parkowanie.

Zgodnie z art. 13b ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, strefę płatnego par-
kowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc 
postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia 
rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki trans-
portowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów 
samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Reasumując uprzejmie wyjaśniam, iż ocena potrzeby i zasadności wprowadzenia 
zwolnienia pojazdów o napędzie hybrydowym z opłat za parkowanie w strefie płatne-
go parkowania powinna być dokonana przez poszczególne samorządy, co przewidują 
obecne przepisy ustawy o drogach publicznych. Ponadto należy pamiętać, iż wszelka 
zmiana przepisów np. w zakresie ustawowego wprowadzenia zwolnienia z opłat za 
parkowanie w strefie płatnego parkowania wiązałaby się z uszczupleniem dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego i tym samym wymagałaby zasięgnięcia opinii 
przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Patrycja Wolińska-Bartkiewicz 
Podsekretarz Stanu
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Stanowisko 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 28 maja 2013 r.

Pan 
Sławomir Nowak 
Minister Transportu, 
Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej

Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przekazuję, według właściwości, oświadczenie senatora Roberta Do-

whana w sprawie zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
dotyczącej zwolnienia z opłat w miejskich strefach płatnego parkowania samochodów 
z napędem hybrydowym.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego 
oraz senatora Marka Konodki

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie wątpliwości co do stosowania art. 36 

ust. 2a ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym jedynie osoba niebę-
dąca nauczycielem w rozumieniu tej ustawy nie sprawuje nadzoru pedago-
gicznego.

1. Czy osoba będąca nauczycielem w rozumieniu ustawy o systemie 
oświaty, posiadająca stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowa-
ny, przystępująca do konkursu na dyrektora szkoły publicznej jako mene-
dżer na podstawie §5 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej 
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpo-
wiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kie-
rownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek 
(DzU nr 184 z 2009 r., poz. 1436) może w przypadku powierzenia tego sta-
nowiska sprawować nadzór pedagogiczny?

2. Czy osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do zajmowania 
stanowiska nauczyciela, zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela i rozporzą-
dzeniem, posiadająca stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany, 
przystępująca do konkursu na dyrektora szkoły publicznej jako menedżer 
na podstawie §5 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 
27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze 
w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placó-
wek (DzU nr 184 z 2009 r., poz. 1436) może być zatrudniona przez mianowa-
nie i tym samym wykonywać funkcje jako nauczyciel dyrektor?

3. Czy osoba będąca dyrektorem menedżerem na podstawie art. 32 
ustawy o systemie oświaty, niesprawująca nadzoru pedagogicznego, speł-
niająca wymagania kwalifikacyjne ustawy – Karta Nauczyciela może wy-
konywać w tej samej szkole pracę nauczyciela? Czy odmowa zatrudnienia 
stanowi naruszenie art. 10 ustawy – Kodeks pracy w związku z art. 91c 
ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela?

Powyższe wątpliwości zostały przedstawione przez dyrektora Wydziału 
Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Zwracamy 
się zatem do Pani Minister z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w tej 
sprawie.

Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.06.06

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Panów Senatorów RP Piotra Andrzeja Gruszczyńskie-

go i Marka Konopki przesłanym przy piśmie z dnia 21 maja 2013 r., znak: BPS/043- 
–33-1364/13, dotyczącym wątpliwości co do stosowania art. 36 ust. 2a ustawy z dnia 
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7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 
zm.), przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Odpowiadając na pyt. nr 1, uprzejmie informuję, że obecne regulacje prawne 
w sposób wystarczający zabezpieczają sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Zgodnie 
z powołanym powyżej przepisem, w przypadku powołania na stanowisko dyrektora 
szkoły osoby niebędącej nauczycielem (tj. niezatrudnionej na stanowisku nauczycie-
la) nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze 
w szkole lub placówce.

Odnosząc się do pyt. nr 2 i 3, należy zauważyć, że kandydaci przystępujący do 
konkursu na stanowisko dyrektora szkoły powinni spełniać łącznie wszystkie wymogi 
określone odpowiednio w §1 lub w §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych 
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, 
z późn. zm.), w których określono zarówno warunki dla kandydatów na stanowiska 
dyrektorów szkół będących nauczycielami, jak i niebędących nauczycielami. Ponadto, 
kandydaci obowiązani są przedstawić dokumenty wymienione w §1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu kon-
kursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu 
pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.). Powyższe akty praw-
ne regulują m.in. warunki i formy niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora 
szkoły, które powinny znaleźć zastosowanie niezależnie od tego, w jaki sposób doszło 
do powierzenia funkcji dyrektora.

Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy o systemie oświaty pełną autonomię w zakre-
sie powierzania stanowisk dyrektorów szkół lub placówek posiadają jedynie organy 
prowadzące. Dokonując wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły organ 
prowadzący ma więc prawo zadecydować, czy dyrektorem szkoły w danej szkole, czy 
placówce, przez wzgląd na specyfikę jej prowadzenia powinien być nauczyciel, czy 
osoba niebędąca nauczycielem. Jednakże, wybór kandydata, zatrudnienie kandyda-
ta – odpowiednio na podstawie przepisów ustawy – Karta Nauczyciela lub w oparciu 
o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i powierzenie funkcji dyrektora 
(powołanie na stanowisko dyrektora) powinny być zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. Właściwym w sprawie ustalenia legalności działań organu 
prowadzącego w sprawie jest wojewoda.

Natomiast nie ma podstaw prawnych, pozwalających Ministrowi Edukacji Naro-
dowej na wyrażenie stanowiska, czy ocenę działań organu prowadzącego podjętych 
w zakresie wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.

Przedstawiając Panu Marszałkowi powyższe wyjaśnienia, uprzejmie proszę o ich 
przyjęcie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy

Oświadczenie moje kieruję w sprawie rozporządzenia dotyczącego 
uprawnień żeglarskich i motorowodnych.

„Polska jest idealnym miejscem wypoczynku dla miłośników sportów 
wodnych, jako że cieszy się wyjątkowo sprzyjającymi warunkami do ich 
uprawiania – ma dostęp do morza oraz gęstą sieć jezior, rzek i kanałów. 
Pewnie dlatego tradycja żeglarska ma się w Polsce wyjątkowo dobrze, a pol-
scy żeglarze zaliczają się do najlepszych na świecie” – taką informację uzy-
skujemy na oficjalnym portalu promocyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Niestety, Ministerstwo Sportu i Turystyki do tej pory nie wydało odpo-
wiedniego rozporządzenia, regulującego przeprowadzanie egzaminów pa-
tentowych, zarówno żeglarskich, jak i motorowodnych. Dotychczasowe prze-
pisy wygasły już w październiku 2012 r.

Tysiące ludzi, którzy co roku w okresie przedwakacyjnym chcą zdobyć 
uprawnienia wodne, są w kropce. Podobnie jak firmy i organizacje, które 
zajmują się szkoleniem przyszłych żeglarzy.

Z uwagi na już rozpoczęty sezon żeglarski należy bezzwłocznie rozwią-
zać niniejszy problem.

Andrzej Grzyb

Oddowiedd�

Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Andrzeja Grzyba 

na 33. posiedzeniu Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r. przekazane pismem (BPS/043-
-33-1365/13) w sprawie prac nad opracowaniem rozporządzenia regulującego kwe-
stie uprawnień żeglarskich i motorowodnych oraz egzaminów i wymogów jakie muszą 
spełniać osoby które je zdobywają uprzejmie informuję, że problematykę prowadzenia 
egzaminów na patenty żeglarskie regulują dwa rozporządzenia.

Pierwsze, wydawane na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.) – rozpo-
rządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania 
turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460).

Drugie, wydawane na podstawie art. 37b ust. 8 ustawy 21 grudnia 2000 r. o że-
gludze śródlądowej – rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu po-
twierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa 
oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego 
egzaminu (Dz. U. z 2013 r., poz. 602).

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie 
uprawiania turystyki wodnej reguluje:
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1) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie 
uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglar-
stwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglo-
wych albo motorowych;

2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu;
3) wzór zaświadczenia ze zdania egzaminu;
4) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;
5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8 ustawy 

o żegludze śródlądowej, oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu, 
o którym mowa w ust. 3 ustawy.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 maja 2013 r.
Natomiast rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych 
warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzające-
go posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warun-
ków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu 
reguluje:

1) szczegółowe warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu,
2) warunki kadrowe i organizacyjne, konieczne dla prawidłowego przeprowadza-

nia egzaminu.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.

Z wyrazami szacunku 
 
Joanna Mucha
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego 

oraz Henryka Górskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Dostrzegając znaczenie i rolę, jaką spełniają Okna Życia, coraz więcej 
samorządów – wśród nich są już sejmiki wojewódzkie – podejmuje uchwały 
mające na celu zaapelowanie do władz centralnych naszego kraju o zabez-
pieczenie istnienia Okien Życia. Z informacji od samorządów, które podjęły 
takie uchwały, wynika, że dotychczas Okna Życia spełniają swoje zadanie, 
ratując ludzkie życie – największe dobro człowieka. Dzieci, noworodki tra-
fiające do Okien Życia często trafiają do rodzin adopcyjnych i mają szansę 
na szczęśliwe dzieciństwo. Dlatego też samorządy propagują powstawanie 
nowych Okien Życia.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, jakie zo-
staną przygotowane zapisy prawne zabezpieczające normatywnie działanie 
tych ze wszech miar pożądanych miejsc, w których dziecko pozostawione 
będzie uratowane.

Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Henryk Górski

Oddowiedd�  
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 24 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 28 maja 2013 r., znak: DSPA-4813-505-(1)/13, 

dotyczące oświadczenia złożonego przez Senatora Jana Marię Jackowskiego wspól-
nie z innymi senatorami podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r. 
w sprawie okien życia, w oparciu o stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
(pismo z dnia 11 stycznia 2013 r., znak: DWZiPG/442/1/13/004560/JU) oraz Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości (pismo z dnia 2 stycznia 2013 r., znak: DWMPC-III-071- 
-19/12), uprzejmie informuję.

W lipcu 2012 r. członek Komitetu Praw Dziecka, Maria Herczog (Węgry), udzieliła 
wywiadu, w którym stwierdziła, że instytucja okna życia nie służy najlepiej interesom 
dziecka i narusza zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka prawo do poznania swoich 
rodziców. Według M. Herczog istnienie okien życia narusza prawo dzieci i ich rodziców 
do tego, by otrzymać od państwa pomoc pozwalającą na ich wychowanie. Zdaniem 
M. Herczog państwa powinny walczyć z przyczynami porzucania noworodków przez 
rodziców, czyli ubóstwem i patologiami społecznymi, a nie zachęcać do zrzekania się 
odpowiedzialności za los dziecka. Dotychczas Komitet Praw Dziecka nie wydał jakiej-
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kolwiek rekomendacji w tym zakresie w stosunku do Polski. Rekomendacje zostały 
jednak wystosowane w stosunku do Republiki Czeskiej i Austrii, odpowiednio w 2011 
i 2012 roku.

Wypowiedzi Pani Herczog mogą, choć nie muszą wskazywać na kierunek dyskusji 
w ramach Komitetu Praw Dziecka. Pani Herczog jest jednym z 18 niezależnych eks-
pertów wchodzących w skład Komitetu. Gdyby doszło do przyjęcia tego typu reko-
mendacji wobec Polski, nie będą one miały charakteru prawnie wiążącego. Regulacje 
dotyczące istnienia okien życia należą do wewnętrznej kompetencji państw. Reko-
mendacje i opinie Komitetu stanowią interpretację postanowień Konwencji, mającą 
pomóc państwom w ich wdrażaniu.

Ochrona praw dziecka, w tym prawa do życia, stanowi jeden z priorytetów działań 
Rządu RP w dziedzinie praw człowieka. Należy przypomnieć, że Polska była inicjato-
rem prac nad Konwencją o Prawach Dziecka, na podstawie której powołano do życia 
Komitet Praw Dziecka.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, iż w szczególności nie są prowadzo-
ne prace w przedmiocie nowelizacji art. 210 k.k., przez zastąpienie znamienia „porzu-
ca” takim, które sprawiałoby, że pozostawienie dziecka w tzw. „oknie życia” stałoby 
się przestępstwem.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podobnie jak Ministerstwo Sprawiedli-
wości, w granicach swojej właściwości, nie podejmuje żadnych działań w celu zmiany 
statusu prawnego tzw. „okien życia”.

Z informacji uzyskanych od Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, któ-
re odpowiadają za organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych wynika, że 
w 2012 r. w tzw. „oknach życia” pozostawiono 18 dzieci (dane te pochodzą z danych 
statystycznych ośrodków adopcyjnych).

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego 

oraz Henryka Górskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Do biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele samorządów gmin-
nych z postulatem dokonania weryfikacji dotychczasowych zasad wprowa-
dzania tak zwanych wydań poprawionych podręczników szkolnych. Samo-
rządowcy, ale też nauczyciele i rodzice, zwracają uwagę na pozorność zmian 
w wydawanych podręcznikach. Niejednokrotnie zmiany te sprowadzają się 
do innej kolejności stron i rozdziałów niż w dotychczasowym wydaniu pod-
ręcznika szkolnego. Niestety, zasady przyjęte w obowiązującym w naszym 
kraju systemie oświatowym obligują rodziców do zakupu coraz to nowych 
wydań podręczników, co generuje konieczność ponoszenia znaczących kosz-
tów zakupu.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy 
ministerstwo rozważa podjęcie działań mających na celu doprowadzenie 
do unikania wprowadzania pozornych zmian w wydawanych podręczni-
kach, a tym samym umożliwiających rodzicom kompletowanie używanych 
podręczników dla swoich dzieci. Postulat wysuwany przez samorządy 
znalazł też poparcie regionalnych oddziałów Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego i nauczycielskiej Solidarności. Nie bez znaczenia w dobie wzrasta-
jącego bezrobocia jest umożliwienie obniżenia obciążeń budżetów rodzin-
nych poprzez danie możliwości kompletowania używanych podręczników 
szkolnych.

Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Henryk Górski

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.06.14

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panów Senatorów Jana Marię Jac-

kowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego i Henryka Górskiego 
na 33. posiedzeniu Senatu w dniu 16 maja 2013 r. (BPS-043-33-1367/13), uprzejmie 
informuję.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.), nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręcz-
ników dopuszczonych do użytku szkolnego a zatem decyzja, czy i z jakich podręczni-
ków korzystać, należy do nauczyciela. Nauczyciel może rokrocznie wybierać ten sam 
podręcznik.
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Wymiana podręczników związana z wdrażaną począwszy od 2009 r. nową pod-
stawą programową odbywa się sukcesywnie i dotyczy rokrocznie tylko dwóch rocz-
ników uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 konieczność wymiany podręczników 
będzie dotyczyła tylko uczniów klasy V szkoły podstawowej i uczniów klas II szkół 
ponadgimnazjalnych. Uczniowie pozostałych klas wszystkich typów szkół będą mo-
gli korzystać z używanych podręczników. Ponadto, jeżeli nauczyciel oceni, że po-
przednia wersja podręcznika nie różni się istotnie od tej wpisanej na listę podręcz-
ników zgodnych z nową podstawą programową i uczniowie bez przeszkód mogliby 
z niej korzystać, może poinformować uczniów o możliwości korzystania również 
z tej wersji.

Korzystaniu przez nauczycieli z takich samych podręczników w kolejnym roku 
szkolnym sprzyja obowiązujące od 18 lipca 2012 r. rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole 
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania 
do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752), które wprowadza 
ograniczenie możliwości składania wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego ko-
lejnych wydań podręcznika zmienionych w części stanowiącej nie więcej niż 20% 
objętości (nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia dopuszczenia podręcznika do 
użytku szkolnego).

Zgodnie z art. 22b ustawy o systemie oświaty, dyrektor szkoły może podejmować 
działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie 
szkoły. Także decyzje dotyczące ewentualnego przekazywania używanych podręczni-
ków do bibliotek szkolnych są podejmowane na poziomie szkół.

W roku szkolnym 2011/2012 Minister Edukacji Narodowej zlecił kuratorom 
oświaty kontrolę w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach. 
W ramach tej kontroli sprawdzano m.in. czy dyrektorzy podejmują działania organi-
zacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Kontrolą 
zostało objęte 10% publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów (1 478 
szkół podstawowych i 922 gimnazja).

Z zebranych danych wynika, że w 1457 szkołach podstawowych dyrektor pod-
jął działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie 
szkoły, także w 909 gimnazjach organizowano obrót używanymi podręcznikami.

Oznacza to, że 98,75% szkół podstawowych i gimnazjów objętych kontrolą organi-
zowało obrót używanymi podręcznikami.

Najczęstsze formy tego typu działań to: kiermasz szkolny oraz indywidualna wy-
miana podręczników między uczniami, a także koordynowanie i organizacja wymiany 
podręczników przez wychowawców poszczególnych klas.

Dyrektorzy umożliwiają przekazywanie używanych podręczników do biblioteki 
szkolnej i wypożyczanie ich uczniom. Część szkół zakupuje zestawy podręczników 
używanych do biblioteki szkolnej i wypożycza je uczniom.

Ponadto uprzejmie informuję Panów Senatorów, że w ramach realizowanego obec-
nie projektu systemowego pn. „e-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostaną opracowane 
interaktywne i multimedialne e-podręczniki przeznaczone do nauczania wybranych 
przedmiotów na poszczególnych etapach edukacyjnych i nieodpłatnie udostępnione 
na przygotowanym do tego celu portalu edukacyjnym.

Projekt zakłada opracowanie elektronicznych podręczników do nauczania eduka-
cji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o spo-
łeczeństwie, przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, zajęć komputero-
wych, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa.

Elektroniczne podręczniki będą zamieszczone na publicznym, otwartym porta-
lu edukacyjnym, umożliwiającym każdemu swobodny i darmowy dostęp do nich 
w dowolnym miejscu i czasie. Przewiduje się, że e-podręczniki powstałe w ramach 
projektu będą udostępnione na podstawie tzw. wolnych licencji. Będą działać w róż-
nych środowiskach programowych i platformach sprzętowych (komputery, tablety, 
czytniki e-książek). Podręczniki wytworzone w ramach projektu będą również do-
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stosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, w szczególności słabowidzących 
i niewidomych.

Przewiduje się, że pierwsze próbne wersje podręczników do matematyki będą udo-
stępnione już we wrześniu 2013 r. Do czerwca 2015 r. powinny zostać przygotowane 
i udostępnione wszystkie planowane podręczniki.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Joanna Berdzik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Marynowskiego 

oraz Henryka Górskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

W Polsce są fundacje, które za cel stawiają sobie ochronę i udostępnia-
nie społeczeństwu polskiemu dzieł sztuki i innych zbiorów zgromadzonych 
przez znane rody zajmujące się działalnością społeczną i będące zarazem 
mecenasami sztuki. Taką fundacją bez wątpienia jest Fundacja imienia Ra-
czyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Fundacja imienia Raczyńskich została założona w 1990 r. przez ostat-
niego potomka rodu Raczyńskich z Rogalina, Edwarda B. Raczyńskiego, 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Fundator zapisał fun-
dacji wspaniałe zbiory dzieł sztuki, ale też majątek ziemski Rogalin będący 
w posiadaniu jego rodziny od 1766 r. Jednak wola fundatora dysponowania 
zapisanym majątkiem przez fundację nie może być wypełniona, ponieważ 
nieruchomości rolne zwane „Majątkiem Rogalin” znajdują się w zasobach 
i dyspozycji Skarbu Państwa. Z informacji, jakie przekazał zarząd fundacji, 
wynika, że włączenie majątku ziemskiego do zasobów fundacji pozwoli na 
realizację koncepcji konserwatorskiej, która zakłada restaurację otoczenia 
pałacu i parku, a jednocześnie zachowanie rolniczego sposobu gospodaro-
wania. Teren majątku charakteryzuje się pięknym krajobrazem i, jak za-
pewniają zarządcy, mając możliwość zawiadywania tym terenem, fundacja 
przyczyni się do dalszego udostępniania turystycznego i edukacyjnego tych 
okolic. Nie bez znaczenia jest możliwość obniżenia kosztów realizowanych 
przez fundację przedsięwzięć, czemu miałoby służyć objęcie zarządem wspo-
mnianego majątku.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy 
Agencja Nieruchomości Rolnych rozważa przekazanie Fundacji imienia Ra-
czyńskich w formie darowizny kompleksu nieruchomości rolnych zwanych 
„Majątkiem Rogalin” w celu zrealizowania woli fundatora Edwarda B. Ra-
czyńskiego.

Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Henryk Górski

Stanowisko

Warszawa, 28 czerwca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 21 maja 2013 roku przesyłającym oświadczenie złożo-

ne przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami w sprawie 
przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych Fundacji im. Raczyńskich przy 
Muzeum Narodowym w Poznaniu, w formie darowizny, kompleksu nieruchomości 
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rolnych zwanych „Majątkiem Rogalin”, uprzejmie informuję, że w związku z oczeki-
waniem na stanowisko Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odpowiedź zostanie 
udzielona w terminie do 19 lipca 2013 roku.

Z poważaniem 
 
w z. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Krystyna Gurbiel

Oddowiedd�

Warszawa, 9.07.2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Panie Marszałku!
W związku z pismem z dnia 21 maja 2013 roku przesyłającym oświadczenie zło-

żone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, Marka 
Martynowskiego, Henryka Górskiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie przekaza-
nia przez Agencję Nieruchomości Rolnych Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum 
Narodowym w Poznaniu (Fundacji), w formie darowizny, kompleksu nieruchomości 
rolnych zwanych „Majątkiem Rogalin”, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Aktualnie na wniosek Fundacji, przed Wojewodą Wielkopolskim toczy się postępo-
wanie o stwierdzenie sprzecznego z prawem przejęcia nieruchomości zwanych „Majątek 
Rogalin”, w trybie dekretu z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy 
rolnej (Dz.U. z 1945 r., Nr 3, poz. 13 z późn. zm.). W związku z tym zawieszone zosta-
ło postępowanie sądowe wszczęte z pozwu Fundacji przeciwko Agencji Nieruchomości 
Rolnych o wydanie nieruchomości znajdujących się w Zasobie Własności Rolnych Skar-
bu Państwa oraz przeciwko Skarbowi Państwa o wydanie zespołu pałacowo-parkowego 
w Rogalinie, oddanego do użytkowania na cele statutowe Muzeum Narodowemu w Po-
znaniu. Ponadto Spółka „Majątek Rogalin” sp. z o.o., będąca dotychczasowym dzierżaw-
cą, złożyła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 listo-
pada 2012 roku, nakazującego Spółce, w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy, 
wydanie dzierżawionych nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Powyższe okoliczności mają istotne znaczenie dla sprawy ewentualnego podjęcia 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych jakichkolwiek czynności związanych z rozdys-
ponowaniem nieruchomości będącej obecnie przedmiotem postępowań administra-
cyjnych i sądowych.

Jednocześnie informuję, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie wyklucza, po za-
kończeniu wszelkich spornych spraw sądowych i administracyjnych, możliwości nie-
odpłatnego przekazania nieruchomości w trybie przewidzianym w art. 59 ust. 5 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych 
Fundacji niezwiązanych z działalnością zarobkową, o których mowa w art. 68 ust. 1 
pkt 2 ww. ustawy).

z upoważnienia 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego 

oraz Henryka Górskiego

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

W Polsce od ponad piętnastu lat trwa – to słowo adekwatne – wojna 
między producentami amfetaminy a Policją. W tym okresie dzięki wysiłkom 
służb odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości narkotykowej udało 
się wykryć i zlikwidować blisko sto siedemdziesiąt wytwórni tego syntetycz-
nego narkotyku. Mimo niewątpliwych sukcesów z szacunków wynika, że 
tylko mniej więcej 10% całej produkcji jest wykrywane.

W dotychczasowej strukturze Policji sprawami narkotyków w sposób 
wymierny zajmują się wydziały do spraw zwalczania przestępczości narko-
tykowej usytuowane, prócz komendy głównej, w komendach wojewódzkich 
Policji. Z wypowiedzi funkcjonariuszy zajmujących się na co dzień zwalcza-
niem narkotyków wynika, iż potrzebna jest reorganizacja w tym zakresie 
prowadząca do utworzenia takich struktur na niższych szczeblach. Funkcjo-
nariusze podkreślają, że wykrywane miejsca nielegalnych laboratoriów znaj-
dują się najczęściej w oddaleniu od największych aglomeracji miejskich.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy 
jest rozważana koncepcja utworzenia w powiatowych komendach Policji 
wydziałów ds. zwalczania przestępczości narkotykowej. Obecnie istniejące 
w powiatowych komendach komórki, najczęściej jednoosobowe, w ocenie 
funkcjonariuszy nie przyczyniają się do efektywnego zwalczania produkcji 
i przemytu narkotyków.

Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Henryk Górski

Oddowiedd�

Warszawa, 24 czerwca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 21 maja 2013 roku (sygn. BPS/043-33-1369/13), 

przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Jana Marię Jac-
kowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 
16 maja 2013 roku w sprawie utworzenia w powiatowych komendach Policji wydzia-
łów do spraw zwalczania przestępczości narkotykowej, uprzejmie przedstawiam na-
stępujące informacje.

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku 
w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów 
i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 z późn. zm.) 
umożliwia tworzenie w służbie kryminalnej Policji komórek etatowych pod nazwą „do 
walki z przestępczością narkotykową”.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.50

Ponadto, obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość tworzenia w komen-
dach powiatowych Policji komórek zwalczających przestępczość narkotykową w ran-
dze wydziału, przy czym warto wskazać, że zadania te w ramach jednostki mogą być 
realizowane przez jednoosobowe stanowisko, zespół, czy sekcję.

Przykładowo w komendach miejskich, powiatowych oraz rejonowych Policji, w któ-
rych brak jest komórek organizacyjnych zwalczających przestępczość narkotykową 
w randze wydziału, tematyka zwalczania przestępczości narkotykowej znajduje się 
w zainteresowaniu Wydziałów Kryminalnych.

Wymaga również podkreślenia, że za tworzenie struktur organizacyjnych jedno-
stek Policji odpowiedzialni są ich kierownicy, którzy odpowiadają za zapewnienie bez-
pieczeństwa na podległym terenie, zaś tworzenie odpowiedniej struktury determino-
wane jest stopniem zagrożenia danego rodzaju przestępczością oraz możliwościami 
etatowymi jednostki Policji.

Pragnę poinformować, że zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narko-
manii na lata 2006–2010 w jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowe-
go, miejskiego i rejonowego zostały utworzone komórki lub stanowiska zajmujące się 
zwalczaniem przestępczości narkotykowej.

Jednocześnie warto dodać, że zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkoty-
kowej należy również do zadań Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, 
które podejmuje działania w przedmiocie:

∙ zwalczania zorganizowanych grup przestępczych w zakresie produkcji i obro-
tu środkami odurzającymi zarówno na terenie kraju, jak i w obrocie między-
narodowym;

∙ ujawniania i likwidacji miejsc produkcji narkotyków syntetycznych (labora-
toriów);

∙ współpracy z instytucjami i służbami międzynarodowymi w zakresie zwalczania 
przestępczości narkotykowej;

∙ rozpoznawania i neutralizacji zorganizowanych struktur przestępczych zdomi-
nowanych przez przedstawicieli mniejszości etnicznych.

Łączę wyrazy szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Marcin Jabłoński 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Kazimierza Jaworskiego

skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

Szanowny Panie Ministrze!
Media obiegła informacja o skandalicznej publikacji „Lekcja równości”, 

która przy poparciu czynników oficjalnych jest propagowana w polskich 
szkołach. W związku z tym bardzo proszę o wyjaśnienie, jakie działania 
podejmie Pan Rzecznik, by uchronić polskie dzieci i młodzież przed wzmaga-
jącą się falą propagandy homoseksualnej, i jakie działania zamierza podjąć 
w tej konkretnej sprawie.

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi na adres mojego biura – ad-
res mailowy kazimierz.jaworski@polskichleb.pl – lub na fax o numerze 
17 230 55 34.

Kazimierz Jaworski

Stanowisko

Warszawa, 29 maja 2013 r.

Pan 
Kazimierz Jaworski 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora wygłoszone podczas 33. posiedzenia 

Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r. uprzejmie informuję, że aby móc udzielić infor-
macji w przedmiotowym zakresie niezbędne jest doprecyzowanie przez Pana Senatora 
następujących informacji:

– kto, gdzie i w jakim trybie propaguje dzieciom zagrażające wg Pana Senatora 
treści,

– które z treści publikacji wg Pana Senatora i w jaki sposób zagrażają dobru dzieci,
– w jaki sposób wg Pana Senatora doszło do naruszenia prawa lub dobra dzieci,
– kim są lub czym są „czynniki oficjalne”, które propagują niezgodne z dobrem 

dziecka treści w szkołach,
– na terenie której szkoły/szkół doszło do naruszenia dobra lub praw dziecka.

Z poważaniem 
 
Marek Michalak
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z problemem dotyczącym opłat ponoszo-

nych przez obywateli w związku z koniecznością wymiany dokumentów 
w przypadku zmian administracyjnych wprowadzanych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego. Osoby wymieniające prawa jazdy lub dowody re-
jestracyjne z przyczyn leżących po stronie organu administracji publicznej 
muszą wnieść za nie takie same opłaty, jak obywatele występujący o nowe 
dokumenty.

Na 28. posiedzeniu Senatu w dniu 7 marca 2013 r. złożyłem oświadcze-
nie w tej sprawie, skierowane do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. 
W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 12 kwietnia tego roku Pan Minister 
poinformował mnie, że instytucją właściwą do zmniejszenia opłaty za wyda-
nie dowodu rejestracyjnego albo odstąpienia od niej jest, zgodnie z art. 79b 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, rada powiatu. Z kolei ustawa o kierują-
cych pojazdami w ogóle nie przewiduje różnicowania stawek za wydawanie 
praw jazdy.

W załączeniu do niniejszego oświadczenia pozwalam sobie przedstawić 
projekt noweli obydwu wymienionych wcześniej ustaw. Zawiera on propozy-
cje zmian zmierzających do tego, aby obywatel w ogóle nie ponosił opłat za 
wydanie nowego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, jeżeli wymiana 
dokumentu spowodowana jest działaniem organu administracji publicznej.

Proszę o analizę przygotowanego przeze mnie projektu pod kątem możli-
wości jego wykorzystania w kolejnej nowelizacji tych aktów prawnych. Gdy-
by wiązało się to z trudnościami, gotów jestem zainicjować senacką inicjaty-
wę ustawodawczą.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina

Oddowiedd�

Warszawa, 28 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na pismo z dnia 21 maja 2013 r. Nr BPS/043-33-1371/13 prze-
syłające oświadczenie złożone przez Senatora Kazimierza Kleinę podczas 33. posie-
dzenia Senatu RP w sprawie propozycji zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz ustawy o kierujących pojazdami w zakresie opłat ponoszonych przez obywateli 
w związku z koniecznością wymiany dokumentów w przypadku zmian administracyj-
nych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień odnoszących się do niniej-
szego oświadczenia.

W mojej ocenie, regulacja zawarta w art. 79b ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
jest dobrym rozwiązaniem i nie należy jej zmieniać. Jak wskazałem w piśmie z dnia 
12 kwietnia 2013 r. ww. przepis pozwala radzie powiatu zmniejszyć opłatę lub zwol-
nić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie nowego dowodu 
rejestracyjnego w przypadku, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właś-
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ciciela lub posiadacza pojazdu, spowodowana została zmianami administracyjnymi. 
Pragnę zauważyć, że rozwiązanie takie pozwala na nieobciążanie obywateli skutkami 
zmian administracyjnych, a jednocześnie zapewnia jednostce samorządu terytorial-
nego kontrolę nad ponoszonymi wydatkami. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku 
zmniejszenia opłaty lub zwolnienia od jej uiszczenia osób obowiązanych do ubiegania 
się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wydatki związane z wyprodukowaniem 
i wydaniem tego dokumentu ponosi powiat.

Odnosząc się do propozycji zmiany ustawy o kierujących pojazdami informuję, że 
resort mając na uwadze społeczne oczekiwania podczas prac przy kolejnej noweliza-
cji ustawy o kierujących pojazdami zaproponuje wprowadzenie do tej ustawy przepi-
su umożliwiającego różnicowanie stawek za wydanie nowego prawa jazdy w związku 
z dokonaniem zmian administracyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Oceniam, iż rozwiązanie powyższej kwestii powinno uwzględniać zarówno interes oby-
wateli jak i konieczność zapewnienia organowi właściwemu w sprawach wydawania 
dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami kontroli nad po-
noszonymi wydatkami.

z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących prze-

kazywania przez firmy prywatne, osoby fizyczne i inne darowizn i dotacji 
dla instytucji i resortów państwowych. Czy Pan Premier posiada wiedzę do-
tyczącą przekazywania takich darowizn i dotacji? W szczególności chodzi 
o następujące kwestie.

Jakie instytucje państwowe otrzymywały darowizny i dotacje od firm pry-
watnych, osób fizycznych i innych, i w jakiej kwocie, w latach 2011–2013?

W jakiej postaci były przekazywane darowizny i dotacje? Czy były to 
środki pieniężne czy też darowizny w formie rzeczowej?

Czy firmy prywatne i osoby fizyczne przekazujące darowizny i dotacje 
pochodziły z Polski, czy z zagranicy?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Grzegorz Wojciechowski

Stanowisko 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Panów Senatorów Macieja Klimę i Grze-

gorza Wojciechowskiego podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r. 
(pismo BPS/043-33-1372/13 z dnia 21 maja br.) w sprawie informacji dotyczących 
przekazywania przez firmy prywatne, osoby fizyczne i inne darowizn oraz dotacji dla 
instytucji i resortów państwowych w latach 2011–2013, zwracam się z uprzejmą proś-
bą do pana Marszałka o prolongatę terminu na przygotowanie przez Ministra Finan-
sów, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, stosownej odpowiedzi.

Z uwagi na szczegółowość postawionych przez Panów Senatorów pytań konieczne 
jest uzyskanie informacji w tym zakresie od poszczególnych dysponentów.

Jednocześnie pragnę uprzejmie poinformować, że odpowiedź zostanie przekazana 
niezwłocznie po otrzymaniu informacji od konsultowanych resortów i instytucji, nie 
dłużej niż do końca lipca br.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk
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Oddowiedd�  
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 31.07.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Panów Senatorów Macieja Klimę 

i Grzegorza Wojciechowskiego podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 
2013 r. (pismo BPS/043-33-1372/13 z dnia 21 maja br.) w sprawie informacji doty-
czących przekazywania przez firmy prywatne, osoby fizyczne i inne darowizn oraz do-
tacji dla instytucji i resortów państwowych, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów 
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Realizując sformułowaną w Rozdziale 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) jawność i przejrzystość finansów 
publicznych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środ-
ków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujęty został paragraf „096 – Otrzymane 
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”.

W ww. pozycji klasyfikacji budżetowej ujmuje się wymienione w nazwie paragrafu 
tytuły (kategorie) w sposób zbiorczy (zagregowany), bez rozróżniania czy jest to zapis, 
spadek czy darowizna oraz bez rozróżniania czy jest to tytuł przekazany przez podmiot 
prywatny, osobę fizyczną, podmiot krajowy czy zagraniczny. Jednocześnie z uwagi na 
fakt, że budżet państwa jest realizowany w ujęciu kasowym, paragraf ten obejmuje 
wpływy z darowizn w formie pieniężnej, zatem nie obejmuje darowizn rzeczowych.

W tych okolicznościach zwrócono się do ministrów, kierowników urzędów central-
nych, wojewodów i prezesów samorządowych kolegiów odwoławczych, tj. do dyspo-
nentów części budżetowych rozumianych jako administracja rządowa, o nadesłanie 
skonkretyzowanych informacji i uszczegółowionych danych za lata 2011–2013 obję-
tych zapytaniem Panów Senatorów.

W następstwie przeprowadzonej kwerendy przedstawiam w załączeniu w odniesie-
niu do każdego z dysponentów, u którego miały miejsce przypadki, o które zapytują 
Panowie Senatorowie, zunifikowaną i wystandaryzowaną informację dotyczącą źródła 
pochodzenia darowizn, ich charakteru (pieniężna, rzeczowa), wartości oraz przedmio-
tu i celu przeznaczenia.

Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie przeprosić za opóźnienie w przeka-
zaniu informacji, które było spowodowane koniecznością pozyskania szczegółowych 
danych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.56

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

2011 2012 2013*

darowizna dieniężna kwota w zł
krajowa firma państwowa 2 776 541,00 345 650,00 173 393,00
krajowa firma prywatna 2 915 486,00 626 856,36 266 020,00
krajowa osoba fizyczna 2 423 817,91 389 058,23 39 024,00
inne 2 505 313,91 3 462 803,55 1 362 844,57

0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma państwowa 4 423 471,00 0,00 0,00
zagraniczna firma prywatna 72 810,00 0,00 536 713,96
zagraniczna osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 3 000,00 0,00

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa 0,00 0,00 0,00
krajowa firma prywatna 3 274 568,97 0,00 0,00
krajowa osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma państwowa 0,00 2 055 868,60 15 517,37
zagraniczna firma prywatna 0,00 0,00 0,00
zagraniczna osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa 461 542,88 751 000,00 214 180,00
krajowa firma prywatna 0,00 0,00 0,00
krajowa osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma państwowa 0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma prywatna 0,00 0,00 0,00
zagraniczna osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 7 225 338,04 7 424 751,20 3 336 497,13
krajowa firma prywatna 2 401 943,68 2 865 468,75 1 283 552,65
krajowa osoba fizyczna 618 252,92 709 542,92 105 453,58
inne 16 660 023,88 12 278 883,94 6 289 728,38

0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma państwowa 907 809,00 2 407 701,00 727 989,50
zagraniczna firma prywatna 25 111,51 69 705,52 16 850,98
zagraniczna osoba fizyczna 2 025,64 689,44 196,81
inne 89 305,55 83 877,44 53 355,97

nieoddłatne drzekazanie kwota w zł
krajowa firma państwowa 0,00 0,00 0,00
krajowa firma prywatna 0,00 0,00 0,00
krajowa osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 47 748,39 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma państwowa 0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma prywatna 0,00 0,00 0,00
zagraniczna osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

* do 30 czerwca 2013 r.
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Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (cz. 16)

Darowizna rzeczowa: w postaci książek na rzecz biblioteki KPRM i KSAP, nieod-
płatne (darowizna) udzielenie konsultacji eksperckich, udział w panelu, wygłoszenie 
referatu, przeniesienie praw autorskich, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla 
słuchaczy KSAP.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 2,00
krajowa firma prywatna 68,00 109,65
krajowa osoba fizyczna 13 002,40 7 976,65 3 053,60
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (cz. 18, 21, 39)

1. Zapis w postaci pieniężnej (3 274 568,97 zł) dla Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad jako partycypacja w budowie ronda w ciągu drogi krajowej 
DK35 obwodnica Tyńca i Małuszowa. Rondo to stało się własnością Skarbu 
Państwa.

2. Darowizna rzeczowa od krajowej fundacji dla Głównego Inspektoratu Transpor-
tu Drogowego w postaci dwóch masztów z urządzeniami rejestrującymi Fotora-
pid CM w Warszawie przy ul. Rosochatej celem poprawienia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego (310 888 zł) oraz darowizna rzeczowa (23 848 zł) gminy Łańcut 
dla GITD – maszt w Kosinie przy drodze nr 4 celem poprawienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

3. Darowizna rzeczowa (167 001,07 zł) Fundacji Ochrony Zabytków Drogownictwa 
dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Celem darowizny było wzbo-
gacenie eksponatów i wyposażenia Muzeum Drogownictwa w Szczucinie koło 
Dąbrowy Tarnowskiej (muzeum oraz skansen historii i techniki budowy dróg).

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 3 274 568,97
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 334 736,00
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne 167 001,07

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Ministerstwo Finansów (cz. 19)

1. W roku 2011 na kwotę 31 803,12 zł złożyły się darowizny pieniężne pocho-
dzące: z likwidacji depozytu (27 945,60 zł) poprzez stwierdzenie przejścia na 
rzecz Skarbu Państwa praw z tytułu niepodjętych zabezpieczeń celnych w for-
mie depozytu w gotówce, 1 387,79 zł likwidacja depozytu poprzez stwierdzenie 
przejścia na rzecz Skarbu Państwa praw należących uprzednio do zmarłych 
podopiecznych domu pomocy społecznej, 1 469,73 zł darowizna środków pie-
niężnych pozostałych po likwidacji stowarzyszenia pomocy stypendialnej wyż-
szej szkoły humanistycznej, zaś 1 000 zł stanowi darowizna dla Ministerstwa 
Finansów przekazana przez osobę fizyczną zamieszkałą w Warszawie.

2. W roku 2012 na kwotę 2 056 688,60 zł złożyły się: darowizna w wysokości 
420 zł na rzecz Skarbu Państwa oraz 2 055 868,60 zł spadek z Berlina, zaś 
400 zł stanowi darowizna dla Ministerstwa Finansów przekazana przez osobę 
fizyczną zamieszkałą w Warszawie.

3. W roku 2013 na kwotę 17 857,24 zł złożyły się: 2 039,87 zł darowizna środków 
pieniężnych pozostałych po likwidacji stowarzyszenia pomocy stypendialnej 
wyższej szkoły humanistycznej oraz 15 517,37 zł spadek z Berlina, zaś 300 zł 
stanowi darowizna dla Ministerstwa Finansów przekazana przez osobę fizyczną 
zamieszkałą w Warszawie.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna 1 000,00 820,00 300,00
inne 30 803,12 2 039,87

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa 2 055 868,60 15 517,37
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Ministerstwo Gospodarki (cz. 20)

Cel/przeznaczenie darowizny:
– dla Urzędu Dozoru Technicznego – Oddział w Płocku przekazano sterylizator 

pionowy/autoklaw służący jako pomoc dydaktyczna dla młodych inspektorów,
– dla Urzędu Dozoru Technicznego – Oddział w Ostrowie Wielkopolskim przeka-

zano kocioł parowy typ lokomobila z 1927 r., który ma walory zabytku kultury 
technicznej.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 650,00
krajowa firma prywatna 6 000,00
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Ministerstwo Środowiska (cz. 22, 41)

1. Darowizny dieniężne na m.in: dofinansowanie udziału młodzieży szkół leśnych 
w konkursach, zakup sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych, kursy: drwala, 
pilarzy i sokolniczy w szkołach leśnych, zakup środków transportu dla Techni-
kum Leśnego w Miliczu oraz Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, 
dofinansowanie projektu LIFE+ w Parkach Narodowych, ochrona żubra w ra-
mach zadań statutowych Białowieskiego Parku Narodowego, remont popowo-
dziowy koryta rzeki Biała Lądecka oraz remont rzeki w Radomierzycach.

2. Darowizny rzeczowe m.in: przyczepa pod łódź, kabina do traktora, posypywar-
ka, kosiarki, pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki, notebook, samochody 
dla Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi oraz Technikum Leśnego w Starościnie, 
karma dla żubrów w ramach realizowanego przez SGGW projektu „Ochrona in 
situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa 2 702 941,00 283 150,00 92 743,00
krajowa firma prywatna 2 589 236,00 1 500,00
krajowa osoba fizyczna 21 784,00 23 338,00 26 864,00
inne 12 787,00 12 300,00 2 800,00

zagraniczna firma państwowa 4 423 471,00
zagraniczna firma prywatna 72 810,00
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 74 882,00 336 049,00 102 674,00
krajowa firma prywatna 52 025,00 8 340,00
krajowa osoba fizyczna 285,00 3 735,00
inne 17 728,00 7 152,00

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna 1 023,00 7 000,00
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (cz. 24)

Archiwa Państwowe otrzymały darowizny w formie pieniężnej z przeznaczeniem 
na organizację obchodów jubileuszowych, działalność wydawniczą i wystawienniczą. 
Archiwa Państwowe otrzymały także darowizny rzeczowe w postaci materiałów archi-
walnych, dokumentów, map, relacji, pocztówek, książek oraz wyposażenia w sprzęt 
specjalistyczny. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa otrzymała książki.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa 6 050,00
krajowa firma prywatna 4 000,00
krajowa osoba fizyczna
inne 71 883,85 1 494,07 1 495,37

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 18 065,00 50,00 2 000,00
krajowa osoba fizyczna 19 618,00 16 364,50 4 563,00
inne 20 570,00 3 000,00 3 876,05

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Ministerstwo Sportu i Turystyki (cz. 25 i 40)

Darowizny pieniężne i rzeczowe związane m.in. z organizacją imprez sportowo-re-
kreacyjnych (Dzień Dziecka, „Polska biega”).

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa

krajowa firma prywatna 100,00

krajowa osoba fizyczna 1 500,00

inne 500,00

zagraniczna firma państwowa

zagraniczna firma prywatna

zagraniczna osoba fizyczna

inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa

krajowa firma prywatna

krajowa osoba fizyczna

inne

zagraniczna firma państwowa

zagraniczna firma prywatna

zagraniczna osoba fizyczna

inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa

krajowa firma prywatna

krajowa osoba fizyczna

inne

zagraniczna firma państwowa

zagraniczna firma prywatna

zagraniczna osoba fizyczna

inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 19 984,00

krajowa firma prywatna 631,31 494,84

krajowa osoba fizyczna

inne

zagraniczna firma państwowa

zagraniczna firma prywatna

zagraniczna osoba fizyczna

inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Ministerstwo Obrony Narodowej (cz. 29)

Ministerstwo otrzymało darowizny rzeczowe w postaci sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem, drukarki, skanery, aparat do kriostymulacji, fantom do 
nauki pierwszej pomocy, sprzęt rehabilitacyjno-prewencyjny, książki, śpiwory, na-
miot typu hala, budynki mieszkalne, urządzenia do mycia podwozi pojazdów.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 11 956,00 3 182,87
krajowa firma prywatna 18 322,46 112 792,76 114 035,29
krajowa osoba fizyczna 5 566,40 445 125,04 9 609,50
inne 5 454 162,85 120 284,56 134 870,38

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna 1 100,00
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Ministerstwo Edukacji Narodowej (cz. 30)

Darowizny przekazywane były na rzecz Szkolnych Punktów Konsultacyjnych dzia-
łających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Irlandii, Belgii, Włoszech, Holan-
dii, Chinach, Austrii, Niemczech, Francji, Włoszech, Bułgarii, USA oraz na Węgrzech, 
a także Zespołu Szkół we Włoszech i dotyczyły głównie wyposażenia, materiałów dy-
daktycznych, a także dofinansowania organizacji imprez szkolnych.

Dodatkowo darowizny otrzymały również Centrum Nauki Kopernik – samorządo-
wa instytucja kultury współprowadzona przez Miasto Warszawa, Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralna Komisja Eg-
zaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Darowizny dla tych 
instytucji przekazane były w formie rzeczowej i dotyczyły sprzętu elektronicznego oraz 
środka transportu.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna 798
inne 50 819,43 69 360,98 65 491,73

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna 1600
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 121 294,83 348 233,01 265 623
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne 86 055,49 70 799,86 20 037,75

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.66

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (cz. 31, 44, 63)

1. Darowizna pieniężna (darczyńcy anonimowego) w kwocie 1 813 zł na rzecz 
Ochotniczych Hufców Pracy z przeznaczeniem na prace remontowe i działal-
ność statutową.

2. Darowizna rzeczowa w postaci wydawnictw i czasopism uzupełniających zbiory 
biblioteczne Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna 1 813,00
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne 8 746,40 6 244,90 1 788,00

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 67

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (cz. 32, 33, 35, 62)

Cel/przeznaczenie darowizny:
– dla Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie przekazano darowizny z prze-

znaczeniem na wykonanie popiersia Antoniego Sempołowskiego, wsparcie orga-
nizacji Warszawskiego Święta Chleba, wsparcie działalności edukacyjnej Staro-
miejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizowanych przez Bibliotekę 
wystaw,

– dla szkół rolniczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przekazano darowizny pieniężne głównie na sfinansowanie bieżących wydatków 
szkół, ponadto przekazano darowizny rzeczowe m.in. w postaci książek, mate-
riałów dydaktycznych, wyposażenia sal gimnastycznych, mebli, sprzętu elektro-
nicznego, zestawów komputerowych, notebooków.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa 1 200,00 600,00
krajowa firma prywatna 32 700,00 64 600,00 2 500,00
krajowa osoba fizyczna 8 104,30 500,00
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 98 218,73 212 198,70 12 722,69
krajowa firma prywatna 4 306,20 12 956,40 31 712,21
krajowa osoba fizyczna 1 242,64 1 377,00 5 491,00
inne 18 233,87 34 768,24 4 642,62

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.68

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (cz. 34)

Cel/przeznaczenie darowizny:
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego otrzymało srebrną monetę kolekcjonerską 

wydaną przez centralny Bank Węgier w 150. rocznicę urodzin Sandora Popovic-
sa o nominale 3.000 forintów.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna

inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne ok. 43,00

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 69

Ministerstwo Skarbu Państwa (cz. 36)

Spadki od krajowych osób fizycznych na rzecz Skarbu Państwa.

2011 2012 2013*

darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa

krajowa firma prywatna

krajowa osoba fizyczna 2 356 650,11 213 179,23

inne

zagraniczna firma państwowa

zagraniczna firma prywatna

zagraniczna osoba fizyczna

inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł

krajowa firma państwowa

krajowa firma prywatna

krajowa osoba fizyczna

inne

zagraniczna firma państwowa

zagraniczna firma prywatna

zagraniczna osoba fizyczna

inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł

krajowa firma państwowa

krajowa firma prywatna

krajowa osoba fizyczna

inne

zagraniczna firma państwowa

zagraniczna firma prywatna

zagraniczna osoba fizyczna

inne

darowizna rzeczowa kwota w zł

krajowa firma państwowa

krajowa firma prywatna

krajowa osoba fizyczna

inne

zagraniczna firma państwowa

zagraniczna firma prywatna

zagraniczna osoba fizyczna

inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.70

Ministerstwo Sprawiedliwości (cz. 37)

Darowizny przekazywane w szczególności na rzecz zakładów karnych, aresztów 
śledczych i sądów okręgowych. Darowizny pieniężne zostały przeznaczone na zakup 
środków ochrony osobistej oraz dofinansowanie zawodów strzeleckich. Darowizny 
rzeczowe zostały przeznaczone m.in. na: zakup zbiorów bibliotecznych, zakup sprzę-
tów gospodarstwa domowego oraz zakup materiałów budowlanych.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa 0 0 0
krajowa firma prywatna 0 150,00 0
krajowa osoba fizyczna 0 0 0
inne 18 800,00 66 977,07 0

zagraniczna firma państwowa 0 0 0
zagraniczna firma prywatna 0 0 0
zagraniczna osoba fizyczna 0 0 0
inne 0 0 0

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa 0 0 0
krajowa firma prywatna 0 0 0
krajowa osoba fizyczna 0 0 0
inne 0 0 0

zagraniczna firma państwowa 0 0 0
zagraniczna firma prywatna 0 0 0
zagraniczna osoba fizyczna 0 0 0
inne 0 0 0

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa 0 0 0
krajowa firma prywatna 0 0 0
krajowa osoba fizyczna 0 0 0
inne 0 0 0

zagraniczna firma państwowa 0 0 0
zagraniczna firma prywatna 0 0 0
zagraniczna osoba fizyczna 0 0 0
inne 0 0 0

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 3499 10483,9 0
krajowa firma prywatna 152836,27 108788,75 31867,65
krajowa osoba fizyczna 26092,15 27831,37 41192,63
inne 9026976,78 9169167,35 5537120,47

zagraniczna firma państwowa 3410 0 2942,5
zagraniczna firma prywatna 0 14 0
zagraniczna osoba fizyczna 0 0 0
inne 0 885 9257,57

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 71

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (cz. 42)

Darowizny przekazywane były przede wszystkim w formie rzeczowej na rzecz jed-
nostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej.

Darowizny te służyły bieżącemu funkcjonowaniu tych jednostek i dotyczyły za-
kupu; paliwa i oleju napędowego, węgla opałowego, sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem, notebook’ów, drukarek, aparatów fotograficznych, cyfrowych 
oraz kamer, sprzętu kwaterunkowego, mierników prędkości, mebli i sprzętu biuro-
wego, alkomatów, narkotestów, psów służbowych, sprzętu sportowego, wyżywienia 
funkcjonariuszy, opon do samochodów służbowych, pistoletów, a także zakupu lub 
przekazania samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych, łodzi motorowej, ro-
werów, wykonywania prac remontowo-budowlanych oraz zakupu materiałów remon-
towo-budowlanych, w tym m.in. okien i drzwi.

Darowizny otrzymały m.in.: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Szkoła Aspirantów 
PSP w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa, Centralne Muzeum Pożarnic-
twa w Mysłowicach, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 
Komenda Główna Straży Granicznej, Morski Oddział Straży Granicznej, Komenda 
Główna Policji, Urząd ds. Cudzoziemców, Centralne Biuro Śledcze w Gdańsku, Ko-
mendy Miejskie Policji w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, 
Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Piekarach Śląskich, Poznaniu, Komedy Wojewódzkie Policji 
w Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi i Po-
znaniu.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa 5 000,00
krajowa firma prywatna 36 400,00 3 250,00
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 6 133 470,25 5 359 415,67 1 678 892,40
krajowa firma prywatna 1 340 320,71 1 729 624,05 260 200,96
krajowa osoba fizyczna 343 909,00 1 463,00 500,00
inne 11 848,88 26 515,24 0,00

zagraniczna firma państwowa 901 056,00 2 403 542,20 719 888,00
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.72

Ministerstwo Spraw Zagranicznych cz. 45

1. Darowizna pieniężna – przekazanie przez zagraniczną firmę prywatną 
521.713,96 zł (rok 2013) do Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych na realiza-
cję projektu analitycznego o nazwie „Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe”.

2. Darowizna pieniężna – przekazanie 3.000 zł ( rok 2012) do Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej wsparcia finansowego na realizację zadania „Polska i Rosja: 
jak przełamać fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”.

3. Darowizna rzeczowa – w postaci książek, czasopism, publikacji na rzecz: Biblio-
teki Europejskiej MSZ, Medioteki MSZ, Biblioteki PISM, Polskiego Instytutu Dyplo-
macji im. Ignacego Jana Paderewskiego, polskich Przedstawicielstw Dyplomatyczno-
Konsularnych.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna 521 713,96
zagraniczna osoba fizyczna
inne 3 000,00

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 51 483,00 171 616,50 41 085,50
krajowa firma prywatna 3 513,25 354,00 687,00
krajowa osoba fizyczna 13 666,36 22 979,53 5 245,00
inne 14 078,32 8 736,83 2 770,39

zagraniczna firma państwowa 3 343,00 4 159,00 5 159,00
zagraniczna firma prywatna 1 165,44 4 790,92 227,00
zagraniczna osoba fizyczna 1 756,50 413,97 32,00
inne 3 250,06 12 149,58 24 060,65

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 73

Ministerstwo Zdrowia (cz. 46)

Darowizny otrzymywała jedna jednostka budżetowa – Ośrodek Readaptacyjno-Re-
habilitacyjny w Karczewie, z tego:

∙ darowizny pieniężne były przeznaczone na działalność bieżącą ośrodka,
∙ darowizny rzeczowe stanowiły artykuły spożywcze.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna 27.010 33.940 7.880
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 23.087,63 23.805,64 8.480,86
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.74

Główny Urząd Statystyczny (cz. 58)

1) Darowizna pieniężna – dofinansowanie zakupu defibrylatora, aparatów do mie-
rzenia ciśnienia, krzeseł rehabilitacyjnych, przeprowadzenie badań profilak-
tycznych 50+ oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

2) Darowizna rzeczowa – artykuły spożywcze na konferencje naukowe.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa 8 000,00
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 583,87 143,36
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 75

Polska Akademia Nauk (cz. 67)

1. Darowizny pieniężne – na modernizację budynku przy ul. Trojdena w Warsza-
wie, na działania związane z organizacją konkursu fotograficznego „Geologia 
w obiektywie” dla Muzeum Ziemi, na nagrody naukowe PAN, remont obiektów 
budowlanych PAN, na zakup zbiorów specjalnych Biblioteki Gdańskiej i na 
konserwację księgozbioru Biblioteki Kórnickiej.

2. Darowizny rzeczowe w postaci książek do biblioteki Stacji PAN: w Paryżu, Wied-
niu i Rzymie oraz Biblioteki Archiwum PAN w Warszawie, a ponadto darowizna 
rzeczowa w postaci pralnicy dla Domu Rencisty.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 45 000,00 42 416,80
krajowa osoba fizyczna 5 769,50 17 870,00 3 180,00
inne 195 818,00 60 720,00 95 000,00

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 66,00 12,00
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna 134 316,10 130 993,08 28 831,91
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna 269,14 275,47 164,81
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.76

Województwo dolnośląskie (cz. 85/02)

Darowizny przekazywane były w formie rzeczowej na rzecz komend miejskich i po-
wiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Darowizny te dotyczyły bieżącego funkcjonowania tych jednostek, tj. darowizny 
sprzętu komputerowego, paliwa, mebli biurowych, itp.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 177 236,22 136 073,81 6 680,28
krajowa osoba fizyczna
inne 61 517,13 39 199,14 16 650,00

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna 547,00
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 77

Województwo kujawsko-pomorskie (cz. 85/04)

Darowizny przekazywane były przede wszystkim w formie rzeczowej na rzecz jed-
nostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora-
tu Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

Darowizny te bieżącego funkcjonowania tych jednostek i dotyczyły zakupu: pali-
wa i oleju napędowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, notebo-
ok’ów, drukarek, telewizorów, sprzętu p. poż., ubrań i wyposażenia specjalnego, me-
bli i sprzętu biurowego, ubrań sportowych, opon do samochodów służbowych, lamp 
oświetleniowych, środków czystości, sprzętu AGD, narzędzi ratowniczych oraz nieod-
płatne przekazanie samochodu osobowego.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 1 000,00
krajowa osoba fizyczna 500,00
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 20 779,41 22 500,00 0,00
krajowa firma prywatna 40 675,13 34 777,59 36 576,98
krajowa osoba fizyczna 25 195,15 20 736,25 3 643,26
inne 448 447,80 52 944,93 10 828,00

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna 13 524,36 0,00 16 123,98
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.78

Wojewoda lubelski (cz. 85/06)

1. Darowizny pieniężne to środki samorządowe na rzecz miejskich i powiatowych 
komend Państwowej Straży Pożarnej.

2. Darowizny rzeczowe na rzecz głównie komend miejskich i powiatowych Pań-
stwowej Straży Pożarnej w postaci syntetycznego środka pianotwórczego, latarek, za-
wieszek odblaskowych, łodzi pneumatycznej, drabiny nasadkowej, sprzętu do ćwi-
czeń, przyczepy ciężarowej, komputera stacjonarnego.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne 881 759,00 1 335 046,69 514 759,00

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 2 591,00
krajowa firma prywatna 5 149,79
krajowa osoba fizyczna 5 525,64 2 696,65
inne 147 039,89 4 099,59 26 552,44

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 79

Wojewoda lubuski (cz. 85/08)

1. Darowizny pieniężne na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zie-
lonej Górze jako nawiązka od osoby fizycznej orzeczona przez Sąd Rejonowy 
w Żarach (5 000 zł).

2. Darowizna rzeczowa w postaci paneli ściennych i podłogowych na rzecz Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze (8 017 zł).

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna 5 000,00
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 8 017,00
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.80

Województwo łódzkie (cz. 85/10)

Darowizny przekazywane były przede wszystkim w formie rzeczowej na rzecz jed-
nostek organizacyjnych, Państwowej Straży Pożarnej.

Darowizny te dotyczyły bieżącego funkcjonowania tych jednostek i dotyczyły za-
kupu: sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, sprzętu AGD, uzbrojenia, sprzętu 
informatycznego, łączności, transportowego i medycznego, agregatów, pomp, moto-
pomp, ubrań, aparatów, laptopów, sprzętu sportowego, klimatyzatorów, mebli, pane-
li, drzwi oraz zakup sprzętu i wyposażenia bazy dydaktycznej Ośrodka Szkoleniowego 
KW PSP w Łodzi, pozostały sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa 1 000,00 0,00 10 000,00
krajowa firma prywatna 112 000,00 41 000,00 0,00
krajowa osoba fizyczna
inne 100 000,00 100 000,00 0,00

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna 15 000,00
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 150,00 0,00 0,00
krajowa firma prywatna 42 681,24 140 661,90 255 869,16
krajowa osoba fizyczna 4 079,40 3 000,00 0,00
inne 41 503,25 67 524,51 9 000,00

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna 8 298,71 0,00 0,00
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 81

Wojewoda Małopolski (cz. 85/12)

Darowizny przekazywane były przede wszystkim w formie rzeczowej na rzecz Ko-
mend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowych Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznych. Darowizny związane były z bieżącym funkcjono-
waniem tych jednostek i dotyczyły, w zakresie Powiatowych Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznych m.in. sprzętu laboratoryjnego, spektofometru i samochodu natomiast 
w zakresie Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej dotyczyły 
m.in. zakupu agregatów pompowych, sprzętu komputerowego, sprzętu kwaterunko-
wego, mebli i sprzętu biurowego.

Darowizny otrzymały m.in.: Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu, Wadowicach, 
Wieliczce, Komenda Miejska PSP w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie, Myślenicach, 
Olkuszu oraz Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Miechowie, Nowym Są-
czu i Nowym Targu.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa 0.00 0,00 0,00
krajowa firma prywatna 0,00 0,00 0,00
krajowa osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma państwowa 0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma prywatna 0,00 0,00 0,00
zagraniczna osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa 0,00 0,00 0,00
krajowa firma prywatna 0,00 0,00 0,00
krajowa osoba fizyczna 0.00 0,00 0,00
inne 0,00 0.00 0,00
zagraniczna firma państwowa 0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma prywatna 0,00 0,00 0,00
zagraniczna osoba fizyczna 0.00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa 0,00 0,00 0,00
krajowa firma prywatna 0,00 0,00 0,00
krajowa osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma państwowa 0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma prywatna 0,00 0,00 0,00
zagraniczna osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 0,00 0,00 0,00
krajowa firma prywatna 99 385,20 50 736,03 7 909,64
krajowa osoba fizyczna 395,00 1 785,00 1 111,32
inne 77 749,98 1 028 376,56 56 059,01

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

nieoddłatne drzekazanie kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne 47 748,39 0,00 0,00

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.82

Wojewoda mazowiecki (cz. 85/14)

Darowizny rzeczowe na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w postaci m.in. ubrań chemoodpornych, laptopa, aparatu cyfrowego, pojazdu szkole-
niowego oraz na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w postaci 
karty przedpłacowej na zakup paliwa przez Posterunek Terenowy PSR w Płocku.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 26 985,20
krajowa osoba fizyczna
inne 9 880,00 49 955,00 4 440,60

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 83

Wojewoda opolski (cz. 85/16)

Darowizny pieniężne na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu na dofinansowanie zakupu kontenerów do przewozu środka pianotwórczego 
(200 000 zł) oraz zakup sprzętu specjalnego (90 000 zł).

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 200 000,00
krajowa osoba fizyczna 90 000,00
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.84

Wojewoda podkarpacki (cz. 85/18)

Darowizna pieniężna na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Leżajsku na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
(150 000 zł)

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 150 000,00
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 85

Wojewoda podlaski (cz. 85/20)

1. Darowizna pieniężna na rzecz Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej 
w Białymstoku, Suwałkach i Grajewie na zakup odzieży specjalnej, zakupu 
uniwersalnego traktora z funkcją odśnieżania, na zagospodarowanie terenu ko-
mendy.

2. Darowizny rzeczowe dla wojewódzkiej, miejskich i powiatowych komend Pań-
stwowej Straży Pożarnej w postaci środka pianotwórczego, torby z wyposaże-
niem medycznym dla ratownictwa medycznego, samochodu terenowego marki 
Nissan Terano oraz dla Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznych w postaci komputerów przenośnych.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne 63 000,00 2 000,00

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 35 019,63 390,83 1 340,70
krajowa osoba fizyczna 1 399,36
inne 117 821,93 16 500,00 922,50

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.86

Województwo pomorskie (cz. 85/22)

Darowizny przekazywane były w formie rzeczowej na rzecz Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (oprogramowanie wraz z licencjami, sprzęt 
komputerowy) oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitar-
nego (wyposażenie i sprzęt laboratoryjny).

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zl

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 35 570,00 31 000,91
krajowa osoba fizyczna
inne 105 830,46

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 87

Wojewoda śląski (cz. 85/24)

Darowizny przekazywane były w formie pieniężnej i rzeczowej przede wszystkim 
na rzecz Komendy Wojewódzkiej oraz Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej 
Straży Pożarnej. Darowizny te dotyczyły bieżącego funkcjonowania tych jednostek 
i dotyczyły m.in. zakupu paliwa i oleju napędowego, przekazania środków na zakup 
energii elektrycznej, zakup specjalistycznych ubrań strażackich oraz umundurowa-
nia, hełmów strażackich, prądownicy, drabiny pożarniczej, skokochronu, kamery 
termowizyjnej, opon, sprzętu komputerowego, drukarek, sprzętu kwaterunkowego, 
mebli biurowych, sprzętu do ćwiczeń, sprzętu RTV, sprzętu i materiałów biurowych, 
wyżywienia dla strażaków oraz wykonania prac i zakupu materiałów remontowo-bu-
dowlanych a także zakupu lub dofinansowania zakupu samochodów, w tym głównie 
pożarniczych.

Darowizny otrzymały m.in.: Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, Komenda 
Miejska PSP w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Rybniku, Tychach, Żorach, 
Bytomiu, Dąbrowie Górniczej oraz Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie, Raciborzu, 
Zawierciu i Tarnowskich Górach.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa 61 000,00 49 000,00 56 000,00
krajowa firma prywatna 95 150,00 122 040,89 262 020,00
krajowa osoba fizyczna 1 500,00 1 800,00 800,00
inne 1 142 143,51 1 753 904,74 679 258,60

zagraniczna firma państwowa 0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma prywatna 0,00 0,00 0,00
zagraniczna osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa 0,00 0,00 0,00
krajowa firma prywatna 0,00 0,00 0,00
krajowa osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

zagraniczna firma państwowa 0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma prywatna 0,00 0,00 0,00
zagraniczna osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa 0,00 0,00 0,00
krajowa firma prywatna 0,00 0,00 0,00
krajowa osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

zagraniczna firma państwowa 0,00 0,00 0,00
zagraniczna firma prywatna 0,00 0,00 0,00
zagraniczna osoba fizyczna 0,00 0,00 0,00
inne 0,00 0,00 0,00

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 59 122,03 2 900,00 490,00
krajowa firma prywatna 202 801,79 192 987,56 83 939,30
krajowa osoba fizyczna 24 659,68 16 579,85 0,00
inne 159 906,61 227 910,11 85 254,26

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Wojewoda świętokrzyski (cz. 85/26)

Darowizny rzeczowe dla powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej w Skar-
żysku-Kamiennej, Starachowicach, Pińczowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Busku- 
-Zdroju w postaci ubrań żaroodpornych, węży, namiotu pneumatycznego, sprężarki 
elektrycznej, nagrzewnicy olejowej, pompy przewałowej.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 3 166,97
krajowa osoba fizyczna
inne 24 967,74 61 295,68 2 439,02

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Wojewoda warmińsko-mazurski (cz. 85/28)

1. Darowizny pieniężne dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej 
w Ełku i Braniewie na zakup trzech kompletów radiotelefonów, czujnika do 
pomiaru substancji niebezpiecznych oraz dofinansowanie zakupu samochodu 
operacyjnego.

2. Darowizny rzeczowe dla:
– miejskich i powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej w postaci sprzę-

tu ochrony osobistej (hełmy, gogle, kominiarki niepalne, skafandry, obuwie 
specjalne), noszaków do węży, aparatów powietrznych, wyposażenia nurkowe-
go, detektorów, przyrządów pomiarowych, czujników tlenku węgla, sygnaliza-
tora bezruchu, środka pianotwórczego, detergentów, skokochronu, namiotów, 
pilarki, komputerów, samochodów specjalnych,

– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi jako nagrody rze-
czowe w VII edycji programu edukacyjnego „Trzymaj formę”,

– Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadania „Przejścia 
graniczne” (zamiatarki, ciągniki rolnicze, piaskarka, kosiarka do poboczy).

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa 5 400,00 13 500,00
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 10 318,76 1 837,62
krajowa firma prywatna 83 665,15 66 652,69 384 399,49
krajowa osoba fizyczna 600,00
inne 30 931,55 33 679,36 36 908,96

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Wojewoda wielkopolski (cz. 85/30)

Darowizny przekazywane były w formie rzeczowej na rzecz komend miejskich i po-
wiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Darowizny te dotyczyły bieżącego funkcjonowania tych jednostek, tj. darowizny 
sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia biurowego, itp.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 36 454,93 160 721,57 5 479,82
krajowa osoba fizyczna 2 000,00
inne 599 260,97 542 566,66 79 255,97

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna 500,00
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Wojewoda zachodniopomorski (cz. 85/32)

1. Darowizny pieniężne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
szalinie na zakup zestawu komputerowego.

2. Zapisy w postaci pieniężnej dla miejskich i powiatowych komend Państwowej 
Straży Pożarnej na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu 
i wyposażenia.

3. Darowizny rzeczowe dla:
– miejskich i powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej w postaci sprzę-

tu i wyposażenia, radiotelefonów, urządzeń ewakuacyjnych, samochodu,
– Wojewódzkiej, miejskich i powiatowych komend policji w postaci sprzętu in-

formatycznego, testów narkotycznych, alkotestów, paliwa, materiałów biuro-
wych,

– Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w postaci spektrometru masowego, 
generatora azotu, chromatografu gazowego z detektorem wychwytu, systemu 
analizy tłuszczu.

2011 2012 2013*
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna 3 298,67
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa 461 542,88 751 000,00 214 180,00
krajowa firma prywatna
krajowa osoba fizyczna
inne

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna
zagraniczna osoba fizyczna
inne

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 650 482,79 609 809,79 1 213 173,92
krajowa firma prywatna 41 327,70 42 969,99 5 508,76
krajowa osoba fizyczna 700,00 4 900,00
inne 224 911,47 253 963,28 109 348,64

zagraniczna firma państwowa
zagraniczna firma prywatna 57 353,60
zagraniczna osoba fizyczna
inne

* do 30 czerwca 2013 r.
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Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury (cz. 88)

W latach 2011–2013 jednostki organizacyjne prokuratury otrzymały jedynie daro-
wizny rzeczowe. W przypadku prokuratur okręgowych w Białymstoku i Gnieźnie były 
to nieruchomości gruntowe pod budowę nowych siedzib. W pozostałych przypadkach 
darowizny obejmowały głównie sprzęt elektroniczny.

2011 2012 2013
darowizna dieniężna kwota w zł

krajowa firma państwowa 0 0 0

krajowa firma prywatna 0 0 0

krajowa osoba fizyczna 0 0 0

inne 0 0 0

zagraniczna firma państwowa 0 0 0

zagraniczna firma prywatna 0 0 0

zagraniczna osoba fizyczna 0 0 0

inne 0 0 0

sdadek w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa 0 0 0

krajowa firma prywatna 0 0 0

krajowa osoba fizyczna 0 0 0

inne 0 0 0

zagraniczna firma państwowa 0 0 0

zagraniczna firma prywatna 0 0 0

zagraniczna osoba fizyczna 0 0 0

inne 0 0 0

zadis w dostaci dieniężnej kwota w zł
krajowa firma państwowa 0 0 0

krajowa firma prywatna 0 0 0

krajowa osoba fizyczna 0 0 0

inne 0 0 0

zagraniczna firma państwowa 0 0 0

zagraniczna firma prywatna 0 0 0

zagraniczna osoba fizyczna 0 0 0

inne 0 0 0

darowizna rzeczowa kwota w zł
krajowa firma państwowa 0 0 0

krajowa firma prywatna 0 0 1949

krajowa osoba fizyczna 0 79 213

inne 37 910 525 000 0

zagraniczna firma państwowa 0 0 0

zagraniczna firma prywatna 0 0 0

zagraniczna osoba fizyczna 0 0 0

inne 0 0 0
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

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

Przepisy podatkowe przewidują pewne preferencje rozliczeniowe 
w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka. Art. 6 ust. 4 ustawy o PIT precyzuje, kogo należy 
uznawać za osobę samotnie wychowującą dziecko. W kręgu uprawnionych 
znaleźli się: rodzic lub opiekun prawny będący panną, kawalerem, wdową, 
wdowcem, rozwódką lub rozwodnikiem.

Przywilej w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycz-
nych został ponadto przewidziany dla osób, w stosunku do których orzeczo-
no separację, oraz osób, których małżonek został pozbawiony władzy rodzi-
cielskiej. Co za tym idzie, kluczowym punktem odniesienia do przyznania 
analizowanego przywileju pozostaje faktyczne sprawowanie władzy rodzi-
cielskiej nad dzieckiem.

Przepisy nie są jednak w tym miejscu wystarczająco precyzyjne. Bez od-
powiedzi pozostaje bowiem pytanie, który z rozwiedzionych rodziców może 
skorzystać z omawianego przywileju. Problem ten narasta głównie w sytu-
acji orzeczenia sprawowania władzy rodzicielskiej w sposób naprzemienny. 
Wówczas zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy oboje z rodziców spełniają wyma-
gane warunki, co skutkuje kuriozalną sytuacją uznania obojga rodziców za 
osoby samotnie wychowujące wspólne dziecko.

W mojej ocenie analizowany problem zasługuje na uwagę, stąd też pro-
szę Pana Ministra o jego analizę i o ewentualne podjęcie odpowiedniej inicja-
tywy legislacyjnej w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 20 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem skierowanym przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę pod-

czas 33. posiedzenia Senatu w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie uprawnienia do preferen-
cyjnego rozliczenia dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, uprzejmie informuję.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) przewiduje możliwość preferencyjnego opodatkowania 
dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci na zasadach preferencyjnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na 
wniosek osoby samotnie wychowującej dzieci złożony w zeznaniu podatkowym, po-
datek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów 
osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 71), z tym że do sumy tych 

1) Zgodnie z art. 7 ustawy dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjąt-
kiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swo-
bodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza 
się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze 
źródeł przychodów dzieci.
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dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczał-
towany na zasadach określonych w tej ustawie.

Preferencja ta dotyczy dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, będącego panną, 
kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do 
której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą 
w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub 
odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym 
samotnie wychowuje dzieci:

1) małoletnie,
2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały 

zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepi-

sach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach 
regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w in-
nym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyska-
ły dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 
lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty 
zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym prze-
dziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem 
renty rodzinnej (kwota ta wynosi 3.089 zł, tj. 556,02 zł : 18).

Odnosząc się do przykładu zawartego w oświadczeniu pragnę wyjaśnić, iż w przy-
padku, gdy rodzice po rozwodzie naprzemiennie, tj. wspólnie wychowują dziecko 
(dzieci), to w tym stanie faktycznymi nie jest spełniona przesłanka samotnego wycho-
wywania dziecka i w konsekwencji żadnemu z rodziców nie przysługuje uprawnienie 
do preferencyjnego opodatkowania dochodów. 

Stanowisko organów podatkowych potwierdza orzecznictwo sądów administracyj-
nych. Przykładowo w wyroku z dnia:

∙ 29 lutego 2012 r. sygn. akt II FSK 1585/10 Naczelny Sąd Administracyjny wy-
raźnie wskazał, iż omawiany przepis nie może być odczytywany w ten sposób, 
że każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym określonym 
w tym przepisie jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu prze-
pisu ustawy,

∙ z dnia 4 lutego 2010 r. sygn. akt I SA/Sz 816/09 Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny z siedzibą w Szczecinie zawarł tezę, iż osobą samotnie wychowującą dziec-
ko jest osoba, która faktycznie sama wychowuje dziecko, bez udziału drugiego 
z rodziców.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, iż Minister Finansów nie przewi-
duje podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie postanowień art. 6 ust. 4 ww. ustawy.

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

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

W rozdziale XXXV kodeksu karnego sklasyfikowano przestępstwa prze-
ciwko mieniu. Przestępstwem tego rodzaju jest niewątpliwie kradzież, czy-
li zabranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej. Stanowi o tym 
art. 278 kodeksu karnego. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wol-
ności od trzech miesięcy do pięciu lat, a w przypadku mniejszej wagi – karą 
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ostat-
ni paragraf wspomnianego artykułu przesądza o odpowiednim stosowaniu 
przepisów dotyczących kradzieży rzeczy ruchomej, także w odniesieniu do 
kradzieży energii.

Obecnie niemal wszyscy posługują się różnego rodzaju urządzeniami 
mobilnymi (telefon komórkowy, tablet, laptop). W wielu przypadkach osoby 
te korzystają z faktycznej dostępności gniazdek elektrycznych w celu pod-
ładowania swoich urządzeń. Nierzadko ma to miejsce w różnego rodzaju 
budynkach użyteczności publicznej, na przykład w urzędach. Warto podkreś- 
lić, że zużycie energii elektrycznej w takich przypadkach jest znikome.

Jednak docierają do mnie sygnały, z których wynika, że takie postępo-
wanie może narazić te osoby na odpowiedzialność karną. Przepisy kodeksu 
nie różnicują bowiem w żaden sposób przypadków nieuprawnionego korzy-
stania z energii elektrycznej. W związku z tym, jak się wydaje, nawet w opi-
sanych przypadkach istnieje ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej.

Biorąc to pod uwagę, uważam, że celowe jest rozważenie wprowadzenia 
do przepisów kodeksowych odpowiedniego zróżnicowania odpowiedzialno-
ści z tytułu kradzieży energii. Zasadne jest przede wszystkim wyłączenie 
odpowiedzialności karnej w sytuacjach opisanych w niniejszym oświadcze-
niu, gdy faktyczne zużycie energii jest znikome. Zatem proszę Pana Ministra 
o rozważenie zgłoszonego postulatu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 24 czerwca 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2013 r., BPS/043-33-1374/13, przy któ-

rym przesłano oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę podczas 33. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Kradzież energii elektrycznej, opisywana w oświadczeniu senatora Ryszarda Kno-
sali, jest przestępstwem stypizowanym w przepisie art. 278 §5 k.k.

Zgodnie z tą regulacją, przepisy o kradzieży rzeczy ruchomej stosuje się odpowied-
nio także do m.in. kradzieży energii.

Kradzież energii polega na bezprawnym uzyskaniu dostępu do źródła energii i ko-
rzystaniu z tej energii z pominięciem przyjmowanego w stosunkach danego rodzaju 
sposobu uzyskania lub korzystania z danego rodzaju energii (M. Kulik. Komentarz 
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do art. 278 Kodeksu karnego [w:] M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, 
M. Kulik. Kodeks karny. Komentarz. LEX, 2013). Czyn ten stanowi przestępstwo bez 
względu na wielkość energii czy wartość wyrządzonej szkody (por. wyrok SN z dnia 
26 lutego 2004 r., IV KK 302/03, Prokuratura i Prawo – wkł. 2004 r., nr 7–8, poz. 2).

Należy zwrócić uwagę, iż warunkiem odpowiedzialności karnej za korzystanie z cu-
dzej energii jest bezprawność takiego zachowania. Można przyjąć, że udostępnienie 
gniazdek elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej przez ich właściciela 
może być uznane za wyrażenie zgody na korzystanie z tych gniazdek przez osoby 
trzecie. Tytułem przykładu – częstym zjawiskiem jest podłączanie komputerów prze-
nośnych lub telefonów komórkowych do gniazdek elektrycznych w portach lotniczych 
przez osoby oczekujące na lot. Praktyka ta jest powszechnie akceptowana. Z drugiej 
strony właściciel obiektu użyteczności publicznej z reguły dysponuje możliwościami 
technicznymi, by uniemożliwić korzystanie przez osoby postronne z tego typu infra-
struktury. W razie braku możliwości technicznych zawsze możliwe jest też wyraźne 
sformułowanie zakazu korzystania z odpowiednich urządzeń.

Abstrahując od kwestii bezprawności przedmiotowych zachowań, należy zwrócić 
uwagę, iż w przypadku ewentualnego postępowania karnego, organy je prowadzące 
w każdym przypadku dokonują oceny stopnia społecznej szkodliwości danego zacho-
wania, co wywołuje określone skutki procesowe (por. art. 1 §2 k.k., art. 17 §1 pkt 3 
k.p.k.), także w zakresie wymiaru ewentualnej kary (art. 53 k.k.).

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 1 §2 k.k. nie stanowi przestępstwa czyn 
zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Wydaje się, że opisane przez 
pana senatora zachowania właśnie w kontekście oceny ich społecznej szkodliwości 
nie powinny spotykać się z reakcją prawnokarną Państwa.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, w ocenie Ministra Sprawiedliwości nie 
zachodzi potrzeba zmian Kodeksu karnego w kierunku proponowanym przez pana 
senatora.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Marka Konodki 
oraz senatora Piotra Gruszczyńskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Panie Ministrze!
W imieniu własnym i pana senatora Piotra Gruszczyńskiego pragnę prze-

kierować do Pana pismo pani dyrektor Państwowego Gimnazjum Polskiego 
imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils w sprawie modernizacji i remontu 
istniejącej już bazy dydaktycznej. Mając na uwadze to, iż Senat RP nie dys-
ponuje już środkami na pomoc Polakom i Polonii za granicą, prosimy o rozwa-
żenie prośby tamtejszej społeczności, prośby odnoszącej się do największej 
i najliczniejszej szkoły polskiej na Łotwie. Jesteśmy przekonani, że Pan Mi-
nister docenia wielką rolę naszych rodaków mieszkających poza granicami 
kraju w kultywowaniu polskiej kultury, tradycji, historii i języka ojczystego. 
Wierzymy, że sprawa z listu pani dyrektor, który załączamy, listu przesłane-
go za naszym pośrednictwem, zostanie załatwiona pozytywnie.

Marek Konopka 
Piotr Gruszczyński

Oddowiedd�

Warszawa, 11 czerwca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Panów Senatorów Marka Konopki i Piotra Grusz-

czyńskiego (pismo nr BPS/043-23-1376/13 z dnia 21 maja br.), złożone podczas 
33. posiedzenia Senatu RP w sprawie modernizacji i remontu istniejącej bazy dydak-
tycznej Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils na 
Łotwie, uprzejmie informuję.

Kierownictwo szkoły w Daugavpils nie występowało w 2013 r. o przyznanie środ-
ków na wykonanie opisanych w liście prac. Informacja o terminie i warunkach uczest-
nictwa w konkursie MSZ dostępna jest na stronie internetowej resortu.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowni Panowie Ministrowie!
Budowane ostatnio w Polsce licznie farmy wiatrowe wzbudzają coraz 

więcej kontrowersji. Wokół ich budowy pojawia się wiele negatywnych gło-
sów, wypowiadanych głównie przez mieszkańców miejscowości, na terenie 
których planowana jest ich budowa. Brak przepisów regulujących lokaliza-
cję elektrowni wiatrowej w stosunku do istniejącej już okolicznej zabudowy, 
zarówno budynków mieszkalnych, jak i zabudowań, w których trzymane są 
zwierzęta, powoduje, że farmy wiatrowe powstają w sposób niekontrolowa-
ny i chaotyczny.

Dokumentami, na podstawie których samorządy lokalne wydają pozwo-
lenie na budowę, są raporty oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko. Niestety raporty te często zawierają liczne błędy, dotyczące 
głównie akustycznego oddziaływania turbin wiatrowych na zdrowie ludzi 
i przyrodę. Jednym z błędów jest stosowanie niewłaściwej metody oblicze-
niowej dotyczącej ustalania poziomu hałasu słyszalnego. W raportach śro-
dowiskowych marginalnie traktowany jest problem dźwięków niskoczęsto-
tliwościowych oraz infradźwięków, które wytwarzane są przez poruszające 
się z dużą prędkością śmigła wiatraka. Dla mieszkańców mających swoje 
domy blisko farm wiatrowych dźwięki te są bardzo szkodliwe, ponieważ 
oddziałują na nich przez całą dobę.

Problem ten dotyczy między innymi jednej z gmin z mojego okręgu wy-
borczego. Wójt gminy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą farma wiatrowa „Bielany”. 
Część mieszkańców gminy ma wiele wątpliwości i dostrzega liczne sprzecz-
ności w wydanej decyzji, dotyczy to między innymi liczby siłowni wiatro-
wych, co do których została wydana decyzja, odległości od terenów przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, odległo-
ści od terenów leśnych.

W Polsce na podstawie błędnie przeprowadzonych analiz wydano już 
wiele decyzji dotyczących budowy wiatraków w miejscach, gdzie nie powin-
ny one stać.

Zwracam się do Panów z zapytaniem, czy prowadzone są prace mające 
na celu wprowadzenie jednolitych przepisów prawnych dotyczących budo-
wy farm wiatrowych. Czy przepisy te będą uwzględniały uwarunkowania 
środowiskowe i wpływ farm wiatrowych na zdrowie okolicznych mieszkań-
ców? Czy będą one na tyle precyzyjne i jednoznaczne, aby nie mogły być 
subiektywnie interpretowane? Jest to bardzo ważne ze względu na liczbę 
planowanych inwestycji oraz przede wszystkim dobro mieszkańców i ochro-
nę przyrody.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska
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Oddowiedd 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 13 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 21 maja 2013 r., znak: BPS/043-33-1377-MG/13, 

skierowanego do Ministra Gospodarki, poniżej przedstawiam stanowisko dotyczące 
zagadnień podniesionych w oświadczeniu Pana Senatora Waldemara Kraski, złożo-
nym podczas 33. posiedzenia Senatu RP, w sprawie kontrowersji wokół lokalizacji 
farm wiatrowych, minimalnych odległości farm wiatrowych od siedzib ludzkich oraz 
ich oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze.

Minister Gospodarki jest odpowiedzialny za promowanie i rozwój wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii (OZE) w kraju, a dodatkowo poprzez tworzone przepisy 
prawne zachęca potencjalnych inwestorów do podejmowania działań inwestycyjnych 
w zakresie wytwarzania energii z takich źródeł. Podstawą tych działań jest, zgod-
nie z postanowieniami dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE, konieczność osiągnięcia co najmniej 15% udziału 
energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto.

Pragnę również wyjaśnić, że z punktu widzenia Ministra Gospodarki bardzo istot-
nym elementem jest wspieranie wszelkich inicjatyw, zmierzających do wykorzystywa-
nia lokalnych zasobów OZE w celu wytwarzania m.in. energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz w granicach obo-
wiązujących przepisów prawa. Tego typu inicjatywy lokalne umożliwią bowiem zwięk-
szanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co jest niezwykle ważne 
z punktu widzenia wypełnienia przez Polskę ww. zobowiązań międzynarodowych.

1. Czy prowadzone są prace mające na celu wprowadzenie jednolitych prze-
pisów prawnych dotyczących budowy farm wiatrowych?

2. Czy przepisy te będą uwzględniały uwarunkowania środowiskowe 
i wpływ farm wiatrowych na zdrowie okolicznych mieszkańców?

3. Czy będą one na tyle precyzyjne i jednoznaczne, aby nie mogły być su-
biektywnie interpretowane?

Odpowiadając na powyższe pytania należy przede wszystkim wyjaśnić, że Minister 
Gospodarki nie jest organem właściwym do ustalania rzeczywistego oddziaływania 
elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze. Udzielając zatem 
odpowiedzi na ww. kwestie Minister Gospodarki odniesie się jedynie do spraw w za-
kresie swojej właściwości, a kwestie leżące we właściwości innych organów przedstawi 
stosownie do informacji, jakie sam otrzymał od właściwych organów.

Ministerstwo Gospodarki poprzez tworzone przepisy prawne zachęca potencjal-
nych inwestorów do podejmowania działań w zakresie rozwoju wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych. Celem powyższych działań jest zapewnienie inwestorom ko-
rzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 
„zielonej” energii. Niezbędne mechanizmy wsparcia zawarte są już od kilku lat w prze-
pisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1059) oraz odpowiednich aktach wykonawczych.

Efektami powyższych działań jest zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł 
energii, w tym energetyki wiatrowej, która według oficjalnych danych URE osiągnęła 
aktualnie poziom ponad 2600 MW mocy zainstalowanej.
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Rozwój energetyki odnawialnej wpisuje się w pełni w strategię rozwoju energety-
ki krajowej, zawartej w dokumencie rządowym Polityka energetyczna Polski do 2030 
roku. Szczegółowe ujęcie ścieżki wzrostu energetyki wiatrowej w Polsce wyznaczać bę-
dzie w perspektywie najbliższych 10 lat Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych (KPD). Zgodnie z KPD moc farm wiatrowych w 2020 r. wyniesie 
6 650 MW przy produkcji 15 210 GWh, z czego 550 MW stanowić będą małe instala-
cje wiatrowe zlokalizowane w gospodarstwach rolnych oraz miejscach, w których nie 
będą one oddziaływać negatywnie na zdrowie ludzi i zwierząt.

Ponadto, wyrazem zaangażowania resortu gospodarki w koordynację prac zwią-
zanych z ostatecznym rozstrzygnięciem kontrowersji wokół zasad i trybu lokaliza-
cji energetyki wiatrowej w Polsce jest m.in. przygotowana we współpracy z Ministra-
mi: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, Zdrowia oraz Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej odpowiedź dotycząca postulatów zawartych w Dezyderacie 
nr 13 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wdrażania instalacji elektrowni 
wiatrowych.

Z kolei podjęcie decyzji o potrzebie wprowadzenia regulacji w zakresie minimalnej 
odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych w ocenie resortu go-
spodarki powinno wynikać z przeprowadzonych w tym zakresie badań, które pozwolą 
przyjąć optymalne rozwiązanie z punktu widzenia oddziaływania inwestycji na środo-
wisko, ładu przestrzennego, a także konieczności zapewnienia wsparcia dla inwestycji 
z zakresu energetyki odnawialnej. Powyższe stanowisko wynika z przyjętych przez 
Polskę zobowiązań międzynarodowych. Ewentualna zmiana uregulowań prawnych 
powinna dotyczyć wymagań stawianych przed wszystkimi obiektami mogącymi po-
tencjalnie znacząco wpływać na środowisko (np. inwestycji infrastruktury kolejowej 
i drogowej, obiektów telekomunikacyjnych). Wszelkie prace związane z modyfikacją 
przepisów normujących powyższą materię powinny być poprzedzone wykonaniem 
analiz oraz opracowań naukowych, a także weryfikacją unormowań prawnych, które 
wynikają z doświadczeń innych państw UE, w których wpływ energetyki odnawialnej 
na środowisko jest lepiej rozpoznany.

W opinii Ministra Gospodarki wprowadzanie zmian w obowiązującym stanie praw-
nym mających stwarzać dodatkowe regulacje związane z lokalizacją elektrowni wia-
trowych, powinno zostać poprzedzone starannym przygotowaniem założeń do tych 
zmian. Konieczne byłoby przy tym rozważenie, jakie elementy powinny determinować 
ustanowienie postulowanej minimalnej odległości (np. zabudowania mieszkalne, czy 
również miejsca szczególnie cenne środowiskowo, jak np. obszar Natura 2000). Ko-
nieczne jest ponadto dokonanie analizy skutków przyjęcia takich rozwiązań, w szcze-
gólności opracowanie symulacji, w jaki sposób zmieni się obszar potencjalnie dostęp-
ny dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Ministra Zdrowia dotyczącymi mini-
malnych odległości elektrowni wiatrowych i biogazowni od zabudowy mieszkaniowej, 
gospodarczej, tras komunikacyjnych aktualnie istnieją w Polsce ogólnie obowiązują-
ce akty prawa, jednoznacznie określające zasady kwalifikacji i lokalizacji wszystkich 
przedsięwzięć inwestycyjnych, a więc kształtowania ładu przestrzennego z uwzględ-
nieniem wszystkich zagrożeń dla środowiska, ludzi i krajobrazu. Do takich aktów 
należą m.in.:

∙ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., 
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

∙ ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, 
poz. 1220, z późn. zm.),

∙ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-
puszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 826, 
z późn. zm.),

∙ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, 
poz. 1397),

∙ ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.),
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∙ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, 
poz. 1623, z późn. zm.).

Farmy wiatrowe, jak każde duże przedsięwzięcie infrastrukturalne, bardzo często 
powodują liczne konflikty środowiskowe i społeczne. Podstawową zasadą wyboru loka-
lizacji dla tego typu inwestycji jest właściwe prognozowanie skutków środowiskowych 
i społecznych realizacji przedsięwzięcia, w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Przy ocenie wpływu na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, instalacji wykorzy-
stujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, będących przedsięwzię-
ciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dokonywana jest 
weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskiwane 
są wymagane opinie i uzgodnienia oraz zapewnia się możliwość udziału społeczeń-
stwa w postępowaniu.

Stosownie do przepisów art. 59 ust. 1 ww. ustawy przeprowadzenie oceny od-
działywania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanych przed-
sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt 1 
ww. ustawy), mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obo-
wiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został 
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy (art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) oraz 
innych niż wskazane w art. 59 ust. 1 ustawy dla warunków określonych w art. 59 
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje wykorzy-
stujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej 
elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich Rze-
czypospolitej Polskiej (§2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia). Do przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje wykorzystujące 
do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w §2 ust. 1 
pkt 5 ww. rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r., lokalizowane na obszarach obję-
tych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz o całkowitej wysokości nie niższej 
niż 30 m.

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się 
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach; postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 
pkt 1, 10, 14 i 18 tej ustawy, jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona przez organ właściwy do wyda-
nia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypadku, o którym mowa 
w art. 88 ust. 1 ustawy.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzany jest w ra-
mach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowiącej część postępo-
wania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać od-
działywanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania 
oraz likwidacji. Organ, określając zakres raportu, uwzględnia stan współczesnej wie-
dzy i metod badań oraz istniejące możliwości techniczne i dostępność danych.

Należy również zwrócić uwagę na następującą publikację wydaną przez Ge-
neralną Dyrekcję Ochrony Środowiska pt. ,,Wytyczne w zakresie prognozowania 
oddziaływań na środowisko farm wiatrowych’’, którą opublikowano na następują-
cej stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a mianowicie: 
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(http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Wytyczne-w-zakresie-prognozowania-od-
dzialywan-na-srodowisko-farm-wiatrowych.pdf).

Znajdują się tam wskazania, które usprawniają prowadzenie procedury oceny od-
działywania na środowisko przedsięwzięć z zakresu energetyki wiatrowej. Zadaniem 
wytycznych jest także poprawienie jakości dokumentacji środowiskowej, tak aby nie 
zachodziła potrzeba jej uzupełnienia i możliwe było sprawne i szybkie wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanych farm wiatrowych. Publi-
kacja służy zatem inwestorom, wskazując im jak właściwie i skutecznie przygotować 
inwestycję w aspekcie procedur środowiskowych. Wytyczne stanowią także pomoc 
ekspertom wykonującym odpowiednie analizy i badania środowiskowe, obrazując 
jak je przeprowadzać, oraz jak prezentować ich wyniki i formułować płynące z nich 
wnioski w dokumentacji środowiskowej. Jednocześnie powyższa publikacja służyć 
może także właściwym organom administracji, poprzez wskazanie jak należy prowa-
dzić procedurę oceny oddziaływania na środowisko przy przedsięwzięciach z zakresu 
energetyki wiatrowej, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę i jak można badać wpływ 
elektrowni wiatrowych na poszczególne komponenty środowiska oraz na mieszkające 
w sąsiedztwie osoby.

Wytyczne wydane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska wskazują do-
datkowo, które oddziaływania i w jaki sposób mogą wpływać na zdrowie ludzi, poka-
zując, że należy je właściwie zbadać i zanalizować w procedurze oceny oddziaływania 
na środowisko dla planowanych turbin wiatrowych. Decyzja o środowiskowych uwa-
runkowaniach wydana po właściwie przeprowadzonej ocenie, w dużej mierze wpływa 
na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na zdrowie ludzi.

W zakresie zagadnienia dotyczącego minimalnych odległości elektrowni wiatro-
wych od siedzib ludzkich obowiązujących w innych krajach, uprzejmie proszę o przy-
jęcie wyjaśnień przedłożonych Ministrowi Gospodarki przez konsultanta krajowego 
w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Z informacji tych wynika, iż przepisy dotyczące 
lokalizacji farm wiatrowych różnych krajów są bardzo zróżnicowane. Znaczne różnice 
występują także w przepisach wewnętrznych miedzy różnymi regionami, takich kra-
jów jak Wielka Brytania, Niemcy, Kanada czy USA.

Należy zauważyć, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Europejska Agencja 
Środowiska nie wydały odrębnych przepisów dotyczących turbin czy farm wiatrowych. 
Wg zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organisation – WHO) poziom 
hałasu w nocy wewnątrz budynku powinien być powyżej 30 dB, aby uniknąć zaburzeń 
snu; w Night Noise Guidelines for Europe z 2009 WHO proponuje się, aby w nocy jako 
poziom docelowy, poziom dźwięku nie przekraczał na zewnątrz 40 dBA, a jako poziom 
przejściowy osiągnięcia tej wartości proponuje się 55 dBA. Jednocześnie zaznacza się, 
że powyższe nie rozwiązuje problemu hałasu od turbin wiatrowych. W klasach szkol-
nych poziom nie powinien przekraczać 35 dBA.

W Belgii zalecana minimalna odległość farm wiatrowych od zabudowań wynosi 
350 m.

W Danii ww. odległość nie może być mniejsza niż czterokrotność całkowitej wy-
sokości turbiny i nie może przekraczać, zgodnie z poniższą tabelą, wartości poziomu 
dźwięku, wyznaczonego w kierunku „z wiatrem” przy dwóch jego prędkościach 6m/s 
i 8m/s:

Prędkość 
wiatru

Równoważny poziom dźwięku A (dB)

Mieszkania 
na terenach wiejskich

Pomieszczenia o szczególnej wrażliwości 
przeznaczenia jak np. szkoły, szpitale, 

domy opieki itd.

8m/s 44 39

6m/s 42 37

W Republice Czeskiej brak jest przepisów w tym zakresie, ale zwyczajowo jest sto-
sowana minimalna odległość 400 m – 800 m.
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We Francji odległość farm wiatrowych od zabudowań jest ograniczana prawem 
w oparciu jedynie o poziom dźwięku na zasadzie różnicy natężenia hałasu w stosunku 
do poziomu tła, tak by poziom dźwięku od farm wiatrowych nie przekraczał w ciągu 
dnia o 5 dB poziomu istniejącego przed inwestycją, a w nocy nie więcej niż o 3 dB. Po-
ziom hałasu tła mierzy się przy prędkości wiatru poniżej 5 m/s. Hałas turbiny mierzy 
się w praktyce przy prędkości wiatru 8 m/s, gdy hałas turbiny wiatrowej najbardziej 
przekracza hałas tła. Nie jest oficjalnie uregulowana przepisami minimalna odległość, 
ale zachowywana jest zwyczajowo odległość 500 m, choć Narodowa Akademia Me-
dyczna zaleca odległość 1500 m.

W Szwecji nie ma specjalnych przepisów w ww. zakresie, a o lokalizacji decydują 
lokalne komitety budownictwa po uwzględnieniu oceny wpływu na środowisko i oceny 
wpływu na lokalne plany zabudowy.

W Niemczech nie ma z kolei federalnych przepisów dotyczących minimalnych od-
ległości, a ograniczeniem jest poziom dźwięku, który nie może przekraczać poziomów 
hałasu przedstawionych poniżej w tabeli:

Przeznaczenie terenu
Równoważny poziom dźwięku A (dB)

06:00 – 22:00 22:00 – 06:00

przemysłowe 70 70

handlowe 65 50

mieszane 60 45

Z przewagą zabudowy mieszkaniowej 55 40

Zabudowa mieszkaniowa 50 35

Ponadto, w Niemczech zgodnie z przepisami czas występowania efektu migotania 
cienia nie może w ciągu roku przekroczyć w sumie od 30 minut/dzień do 30 godzin/rok 
w zależności od landu. Jednakże poszczególne rządy landów mogą ograniczać powyż-
sze normy. Wartości minimalnych odległości między turbinami a budynkami miesz-
kalnymi zalecanych w różnych landach mieszczą się w zakresie od 300 m (m.in. 
Saksonia, Szlezwig-Holstein) do 1000 m (m.in. Dolna Saksonia, Turyngia). Każda in-
westycja podlega jednak indywidualnej ocenie przed jej rozpoczęciem, a zakres oceny 
zależy od wielkości inwestycji.

W Hiszpanii, zasady lokalizacji farm wiatrowych wyznaczają rządy lokalnych pro-
wincji, ale zalecane jest by odległość ta nie była mniejsza niż 500 m od domostw i mia-
steczek, a poziom dźwięku przy budynkach mieszkalnych nie przekraczał 50 dBA, 
i tak w Walencji odległość ta wynosi 1000 m, w Andaluzji 500 m, ale na Wyspach 
Kanaryjskich 150 m od budynków mieszkalnych i 250 m od miasta; turbiny wiatrowe 
nie mogą być instalowane na obszarach środowiskowo wrażliwych.

We Włoszech nie ma przepisów państwowych w powyższym zakresie, a decyzje 
są wydawane przez władze lokalne. W pewnych regionach jak np. Kalabria odległość 
ta jest ustalana jako pięciokrotna wartość wysokości turbiny, 2 km od terenów zurba-
nizowanych w Basilicacie, do odległości równej wartości 20-krotnej wysokości turbiny 
między farmą wiatrową a terenami zurbanizowanymi.

W Holandii zgodnie z przepisami odległość jest ograniczona poziomem dźwięku 
do wartości wynoszącej 47 dBA w dzień i 41 dBA w nocy, ale w praktyce stosowana 
jest odległość równa 4-krotnej wysokości wieży turbiny.

W Wielkiej Brytanii nie ma przepisów ogólnokrajowych dotyczących minimalnych 
odległości od terenów zurbanizowanych, a obowiązujące przepisy w tym zakresie zale-
żą również od decyzji władz regionalnych, i tak w Szkocji zaleca się by ta odległość od 
miast, miasteczek i wsi wynosiła 2 km, w Walii 500 m od domów. Natomiast w Anglii 
zaleca się, aby odległość wynosiła co najmniej jedną wysokość turbiny plus 10% jej 
wartości na wypadek upadku turbiny.
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W Portugalii odległość jest jedynie ograniczana poziomem dźwięku o wartości 
45 dBA w nocy i 55 dBA w dzień na obszarach mieszkaniowych i mieszkaniowo-han-
dlowych i o 10 dB wyższym w ciągu dnia i nocy poza tymi terenami. Ponadto stosowa-
na jest minimalna odległość 200 m od turbin wiatrowych do zabudowań.

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przepisy są regulowane przez lokal-
ne władze. Kryteria dotyczące minimalnej odległości między najbliższą turbiną a bu-
dynkiem mieszkalnym mieszczą się np. w stanie Pensylwania miedzy od 1,1 do 5 wy-
sokości turbiny; w stanie Oregon między 350 m a 1000 m.

Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami konsultanta krajowego w dziedzinie zdro-
wia środowiskowego, do tej pory opublikowano nie więcej niż 20 prac naukowych 
w czasopismach naukowych poświęconych wpływowi sąsiedztwa turbin wiatrowych 
na zdrowie. Istnieje natomiast wiele prac w Internecie poświęconych temu zagadnieniu 
o różnej wartości, często wątpliwej. Do najczęściej cytowanych prac zwłaszcza przez 
przeciwników farm wiatrowych należy praca poświęcona chorobie wibroakustycznej 
(autorstwa grupy Alves-Pereira i Catelo Branco) i tzw. syndromowi turbin wiatrowych 
(autorstwa Niny Pierpont). Najpopularniejsza praca z 2006 r. dotyczy Syndromu Tur-
bin Wiatrowych (STW) autorstwa Niny Pierpont. Podstawę do ustanowienia takiego 
pojęcia stanowiły przeprowadzone przez nią badania wśród mieszkańców, w pobliżu 
których powstała farma wiatrowa. Według autorki STW ma podłoże neurologiczne, 
w którym kluczową rolę odgrywa narząd przedsionkowy. Autorka tłumaczy, że eks-
pozycja na hałas wytwarzany przez turbiny wiatrowe nawet ten niesłyszalny pobudza 
układ przedsionkowy, który wywiera wpływ na różne rejony mózgu i tą drogą indukuje 
wymienione wyżej symptomy. Nie wszystkie osoby mieszkające w pobliżu odczuwa-
ły takie dolegliwości, co tłumaczono wynikiem zróżnicowanej wrażliwości, określonej 
przez autorkę jako czynniki ryzyka. Przedmiotowa praca do dzisiaj nie ukazała się 
w żadnym czasopiśmie recenzowanym. Jest ona dostępna jedynie w Internecie oraz 
była prezentowana na kilku konferencjach poświęconych wpływowi farm wiatrowych 
na zdrowie. Od czasu jej pierwszego opublikowania, autorka nie przedstawiła żadnych 
innych badań na populacji. Niemniej jednak stanowi ona podstawowy oręż przeciw-
ników farm wiatrowych. Jak do tej pory nie pojawiły się żadne prace innych autorów 
potwierdzającej zjawisko STW.

Zdaniem ww. konsultanta podobną wartość posiadają tezy grupy badaczy portu-
galskich kierowanych przez Castelo Branco i Alves-Pereira (2007) o możliwości wywo-
ływania przez hałas generowany przez turbiny wiatrowe tzw. choroby wibroakustycz-
nej (VAD), tzn. ich prace są często prezentowane na konferencjach, ale inne medyczne 
ośrodki badawcze do tej pory nie opublikowały podobnych wyników. Zarówno N. Pier-
pont jak i grupa Castello Branco-Alves-Pereira twierdzą, że zmiany te są odrębnymi 
jednostkami, z uwagi na to, że STW ma podłoże neurologiczne, a VAD powoduje pato-
logiczne zmiany w ścianach naczyń. Informacje te zostały opublikowane na stronach 
internetowych: (http://windwisema.org/about/noise/wind-turbine-syndrome-and-
-vibroacoustic-disease/).

Jak do tej pory żaden ośrodek badawczy, ani żaden z naukowców innych niż 
N. Pierpont w przypadku STW i Castelo Branco-Alves-Pereira w przypadku VAD, nie 
opublikowali podobnych wyników ani nie przedstawili ich na konferencjach. W zakre-
sie możliwości wywoływania przez hałas pochodzący od elektrowni wiatrowych tzw. 
choroby wibroakustycznej (VAD) (rozpoznanej przez badaczy portugalskich u osób 
eksponowanych m.in. na hałas lotniczy o wysokich poziomach) polegającej na przero-
stowych zmianach w naczyniach krwionośnych, nie ma żadnych wiarygodnych badań 
i dowodów na to, że elektrownie wiatrowe mogą wywoływać tę chorobę. Wszystkie 
opublikowane wyniki oryginalnych badań naukowych w oparciu o naukowe metody 
badawcze dotyczące hałasu są zbieżne w tym, że odczuwalność hałasu pochodzącego 
od farm wiatrowych może być bardziej uciążliwa i w zależności od okoliczności po-
godowych może swoim istnieniem powodować zaburzenia snu. Obserwowane zmia-
ny były większe w populacji zamieszkującej tereny wiejskie w porównaniu do popu-
lacji z obszarów (zurbanizowanych) podmiejskich. Badania wykazały ponownie, że 
uciążliwość hałasu jest odczuwana silniej, jeśli turbiny wiatrowe są w zasięgu wzroku 
osób narażonych na hałas. Hałas najbardziej dokuczliwy jest w nocy (van der Berg 
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i współp. 2008). Generalnie ujmując, uciążliwość turbin jest bardziej odczuwalna na 
terenach wiejskich, a mniej na przemysłowych, wojskowych czy w pobliżu ruchliwych 
dróg. Odczuwanie uciążliwości jest modyfikowane przez liczne czynniki takie jak, oso-
bowość, nastawienie wobec takich źródeł, czerpane z nich korzyści, pora doby i inne 
wspomniane wyżej. Słyszenie specyficznego odgłosu szumu od turbin, istnienie ich 
w zasięgu wzroku, migające światło oraz stosownie do poziomu wietrzności kręcące 
się skrzydła rotora, stale przyciągając uwagę mieszkańców, nie pozwalają na zapo-
mnienie o ich istnieniu co pogłębia uciążliwość (Pedersen & Larsman 2008). Już przy 
poziomach ok. 30 dBA blisko 3% populacji wykazywało znużenia znacznego stopnia 
spowodowane hałasem turbin wiatrowych, a odsetek ten rósł wraz z poziomem osiąga-
jąc 30% znacznie znużonych już dla poziomu hałasu turbin wynoszącego ok. 40 dBA.

Zdaniem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Hi-
gieny analiza opublikowanych na łamach czasopism recenzowanych i nierecenzowa-
nych, literatury popularnej oraz raportów, ekspertyz i materiałów pokonferencyjnych, 
wyników badań oraz analiz odnośnie do wpływu farm wiatrowych na zdrowie ludzi 
pokazuje, że farmy wiatrowe mogą przyczyniać się do występowania wielu objawów 
chorób, w tym choroby wibroakustycznej VAD. Najczęściej występujące dolegliwości 
związane są z narażeniem na hałas niskoczęstotliwościowy i infradźwięki, czyniący 
turbiny wiatrowe przy tym samym natężeniu, znacznie bardziej uciążliwym w po-
równaniu do innych źródeł (np. transportu, czy przemysłu). Co więcej, ekspozycja na 
hałas turbin wiatrowych, w przeciwieństwie do innych źródeł, może trwać przez całą 
dobę, a słyszalne typowe dla tego rodzaju obiektów dźwięki są zdecydowanie bardziej 
odczuwalne w porze nocnej. Taka sytuacja w wielu przypadkach może prowadzić do 
znacznego zaburzenia snu i przeszkadzać w odzyskiwaniu koniecznej odnowy psy-
chiczno-fizjologicznej, w konsekwencji pośrednio przyczynić się do pojawienia się wie-
lu problemów zdrowotnych. Naukowcy starają się wyodrębnić, zdefiniować i pogrupo-
wać charakterystyczne objawy potencjalnych chorób obserwowanych w pobliżu farm 
wiatrowych (np. choroby wibroakustycznej VAD, czy objawy powodowane efektem 
migotania cieni). Badań w tym zakresie jest coraz więcej, ale obecny stan wiedzy nie 
pozwala na jednoznaczne wskazanie bezpośredniego związku pomiędzy farmami wia-
trowymi i zdrowiem człowieka, głównie ze względu na wiele czynników warunkujących 
subiektywny odbiór uciążliwości (w tym negatywne postrzeganie źródła hałasu oraz 
wrażliwość na dźwięk).

Przedstawiając powyższe informacje wyrażam przekonanie, że stanowią one kom-
pleksową odpowiedź na kwestie podniesione w oświadczeniu Pana Senatora Walde-
mara Kraski w sprawie kontrowersji wokół lokalizacji farm wiatrowych, minimalnych 
odległości farm wiatrowych od siedzib ludzkich oraz ich oddziaływania na zdrowie 
ludzi i środowisko przyrodnicze.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jerzy W. Pietrewicz 
Pełnomocnik Rządu do spraw 
Deregulacji Gospodarczych 
Sekretarz Stanu
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Oddowiedd 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 19.06.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Nawiązując do pisma z 21 maja 2013 r. (znak: BPS-043-33-1377-MŚ/13) doty-

czącego oświadczenia senatora Waldemara Kraski w sprawie: „budowanych w Polsce 
farm wiatrowych”, w załączeniu przekazuję odpowiedź.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Beata Jaczewska

Oddowiedd na oświadczenie senatora Waldemara Kraski 
drzekazane drzy diśmie Marszałka Senatu 

z dnia 21 maja 2013 r., znak: BPS-043-33-1377-MŚ/13

Na wstępie należy wskazać, iż kwestie związane z wpływem turbin wiatrowych na 
życie ludzi mieszkających w otoczeniu siłowni wiatrowych oraz na całość środowiska 
są analizowane na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
Nr 213, poz. 1397), zwanego dalej rozporządzeniem, instalacje planowane na lądzie, 
wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, o mocy nominalnej elektrowni nie 
mniejszej niż 100 MW, lub instalacje planowane w obszarach morskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, wymagają zawsze 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast zgodnie z §3 ust. 1 
pkt 6 rozporządzenia w przypadku instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produk-
cji energii, o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, których moc jest mniejsza niż 
100 MW, oraz wszystkich zlokalizowanych na obszarach objętych niektórymi formami 
ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne i zespoły przyrod-
niczo-krajobrazowe) na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), taki obowiązek przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko może zostać nałożony.

W świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą ooś, realizacja przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu musi być 
poprzedzona uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w określo-
nych przypadkach również oceną oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko wiąże się z przeprowadzeniem postępowania 
administracyjnego, które w szczególności obejmuje: weryfikację raportu o oddziały-
waniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą 
ooś opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępo-
waniu. W ramach ww. oceny, w myśl art. 62 ust. 1 ustawy ooś, określa się, analizuje 



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 107

oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko oraz zdrowie i warunki ży-
cia ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między ww. elementa-
mi, możliwość oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, a także wymagany zakres monitorowania.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na pod-
stawie materiału dowodowego winien w ww. decyzji zawrzeć warunki, których speł-
nienie zagwarantuje, iż realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje jego znaczącego od-
działywania na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. Natomiast w przypadku braku 
możliwości wyeliminowania ww. oddziaływania następuje odmowa zgody na realizację 
przedsięwzięcia.

Farma wiatrowa, zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), nie może być oddana do użyt-
kowania, jeśli nie spełnia określonych tym przepisem wymagań ochrony środowiska.

Ustosunkowując się do pytania dotyczącego wprowadzenia jednolitych przepisów 
prawa w zakresie lokalizacji farm wiatrowych należy wskazać, iż wprowadzenie takich 
zapisów do prawodawstwa polskiego wydaje się nie mieć uzasadnienia, ponieważ pod-
stawowe oddziaływanie, czyli hałas posiada graniczne normy w prawie powszechnie 
obowiązującym. Ponadto, każde planowane przedsięwzięcie należy rozpatrywać indy-
widualnie, bowiem oddziaływanie farm wiatrowych uzależnione jest od wielu czynni-
ków. Przykładowo, natężenie hałasu zależy przede wszystkim od sposobu rozmiesz-
czenia turbin w obrębie farmy oraz ich modelu, wysokości wieży, ukształtowania tere-
nu, prędkości i kierunku wiatru oraz rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu.

Duża ilość składowych, stanowiących o natężeniu dźwięku oraz kształcie i wielko-
ści innych generowanych przez farmy wiatrowe oddziaływań, powoduje, iż niezmier-
nie trudne byłoby prawne uregulowanie kwestii związanych z minimalną odległością 
turbin wiatrowych od zabudowań, zapewniające brak negatywnego wpływu na ludzi 
zamieszkujących sąsiednie tereny, bowiem byłyby one obarczoną dużą dozą niepew-
ności. Dokładne określenie odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań, która za-
pewni zachowanie norm hałasowych, jest możliwe jedynie w trakcie procedury oce-
ny oddziaływania na środowisko, bowiem wówczas znane są szczegółowe parametry 
przedsięwzięcia i prognozowane oddziaływania na środowisko oraz analizowane są 
warianty realizacji przedsięwzięcia.

Minimalizacja generowanych przez farmy wiatrowe ewentualnych uciążliwości dla 
lokalnych społeczności oraz zabezpieczenie środowiska przed ich ewentualnym nega-
tywnym wpływem odbywa się poprzez spełnienie przez inwestora wszelkich wymogów 
wskazanych w szeregu ustaw i aktach wykonawczych dotyczących tego rodzaju dzia-
łalności, przy jednoczesnym wykorzystaniu najlepszych dostępnych rozwiązań tech-
nicznych i technologicznych.

Dodatkowo należy podkreślić, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
podlega weryfikacji przez organ wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał 
decyzję, w postępowaniu odwoławczym lub też w postępowaniach nadzwyczajnych.

W sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organami 
wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego są sa-
morządowe kolegia odwoławcze, co wynika z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

W świetle art. 127 ust. 3 ustawy ooś organem wyższego stopnia w stosunku do regio-
nalnych dyrektorów ochrony środowiska jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Więcej informacji z zakresu oddziaływania farm wiatrowych, można znaleźć w pu-
blikacji M. Stryjeckiego, K. Mielniczuka „Wytyczne w zakresie prognozowania od-
działywań na środowisko farm wiatrowych”, objętej patronatem Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Jest ona dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej pod bezpo-
średnim adresem internetowym: http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Wytyczne-w- 
-zakresie-prognozowania-oddzialywan-na-srodowisko-farm-wiatrowych.pdf.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Beata Jaczewska
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego po raz kolejny zgłosiły się osoby niepełno-

sprawne, w tym niewidomi, z prośbą o interwencję w sprawie rozwiązania 
problemu udzielania ulg na przejazdy dla tych osób przez prywatne firmy 
transportowe.

Jak nam wiadomo, PKP i PKS, które udzielają zniżek na przejazdy oso-
bom niewidomym i ich opiekunom, ograniczają lub likwidują linie przejaz-
dów i połączenia, a w to miejsce wchodzą prywatni przewoźnicy, którzy nie 
muszą udzielać jakichkolwiek ulg. Czynią to jedynie firmy, które mają pod-
pisaną umowę z urzędem marszałkowskim danego województwa. Nie jest 
to jednak obligatoryjne.

Czy w związku z tym nie należy zastanowić się nad wprowadzeniem 
ogólnego rozporządzenia, przepisu, który regulowałby tę sprawę i zobowią-
zywałby prywatnych przewoźników do zawierania umów z urzędami mar-
szałkowskimi? Czy osoby tak bardzo poszkodowane jak niewidomi nie mogą 
otrzymać od państwa przywileju w ponoszeniu kosztów przejazdu środkami 
komunikacji? Sądzę, że nie jest to aż tak wielka grupa ludzi i nie obciąży 
zbytnio naszego budżetu. Bardzo rzadko można spotkać podróżujących nie-
widomych.

Będę wdzięczny, jeżeli tym tematem zajmą się osoby kompetentne i pro-
blem pomocy tej grupie osób zostanie rozwiązany.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska

Oddowiedd�  
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 20.06.2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym oświadczeniem złożonym przez senatora Waldemara 

Kraskę podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie 
w sprawie zmiany przepisów w zakresie stosowania ulg w przejazdach przewidzianych 
dla osób niepełnosprawnych przez prywatnych przewoźników, na podstawie infor-
macji uzyskanych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Aktualne zasady organizowania i funkcjonowania regularnego przewozu osób 
w publicznym transporcie zbiorowym określa ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o pu-
blicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.), która 
weszła w życie 1 marca 2011 r. Z art. 79 ust. 1 tej ustawy wynika, że nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2016 r. przewoźnicy wykonujący działalność w zakresie krajowego 
regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym mogą ją podejmować 
i wykonywać na podstawie przepisów dotychczasowych.



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 109

Przewoźnik posiadający zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób 
w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy dnia 6 wrześ- 
nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.) powi-
nien uwzględniać uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów (art. 18a ustawy 
o transporcie drogowym). Jeśli odmówi sprzedaży biletu ulgowego osobie uprawnio-
nej, to zgodnie z art. 24 ust. 4 tej ustawy można cofnąć przewoźnikowi zezwolenie, 
gdyż honorowanie ulg ustawowych jest jednym z warunków na jakich zezwolenie zo-
stało wydane. Tym samym przepisy ustawy o transporcie drogowym nie przewidują 
możliwości wykonywania regularnych przewozów osób bez uwzględnienia uprawnień 
pasażerów wynikających z przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejaz-
dów środkami publicznego transportu zbiorowego. Przewoźnik, aby mógł otrzymać 
rekompensatę na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze 
stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym trans-
porcie zbiorowym, musi zawrzeć umowę z samorządem województwa.

W tym kontekście istotne znaczenie mają również postanowienia ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, które wskazują jako orga-
nizatora publicznego transportu zbiorowego – właściwą jednostkę samorządu teryto-
rialnego zapewniającą funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym 
obszarze. Przepisy tej ustawy w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym wyposażają jednostki samorządowe jako organiza-
torów publicznego transportu zbiorowego w instrumenty kontroli wszystkich prze-
woźników, którzy na ich terenie stosownie do ww. przepisów ustawowych wykonują 
przewozy osób, w tym również w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138).

Informuję także, że aktualnie w Sejmie prowadzone są prace legislacyjne nad po-
selskim projektem ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejaz-
dów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz zmiany ustawy o transporcie 
drogowym (druk nr 937). Od decyzji Sejmu zależeć będzie czy powyższe zmiany zosta-
ną przyjęte we wnioskowanym kształcie w projekcie poselskim.

Z szacunkiem 
 
Jarosław Duda
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dotarły do mnie niepokojące informacje dotyczące bardzo złej kondycji 

finansowej spółki giełdowej działającej w branży budowlanej Polimex-Mosto-
stal SA w Siedlcach. Spółka powstała w 2004 r. z połączenia Mostostalu 
Siedlce SA z Polimex Cekop SA. Problemy pojawiły się w 2008 r., kiedy firma 
zadłużyła się, biorąc duże kredyty, inwestując w działalność deweloperską, 
inkorporując nowe firmy. Problemy te znacznie pogłębiły się w 2011 r., kie-
dy spółka realizowała kontrakty drogowe związane z Euro 2012. Na pogar-
szającą się sytuację finansową dodatkowo wpływały niskie ceny (marże) 
pozyskiwanych zleceń. Nie bez wpływu na to był też światowy kryzys, ale 
główną przyczyną wydaje się być zła polityka spółki.

W 2012 r. w wyniku restrukturyzacji zwolniono dwa tysiące dwustu 
pracowników. Do spółki weszła Agencja Rozwoju Przemysłu i z tym faktem 
wiązano duże nadzieje na poprawę sytuacji. Niestety, poczynione wysiłki 
okazały się za małe. Kolejne zmiany osobowe w zarządzie firmy, zmiany 
na najwyższych stanowiskach, niespodziewane dymisje, niepowoływanie 
prezesa, tylko p.o. prezesa, spowodowały negatywną reakcję rynków kapi-
tałowych i odbierane były przez zewnętrzne otoczenie bardzo źle.

Związki zawodowe spółki są bardzo zaniepokojone działaniami obecne-
go zarządu. Nowy prezes wypowiedział zakładowy układ zbiorowy pracy 
uzgodniony i podpisany w listopadzie 2012 r. bez wyjaśnień i uprzedze-
nia strony układu. Nad zakładem wisi widmo zwolnień kolejnych pracow-
ników – poinformowano związek zawodowy o zamiarze zwolnienia tysiąca 
stu dziewięćdziesięciu czterech osób – oraz całkowitego wygaszenia jednego 
z zakładów. Trwa wyprzedaż majątku spółki. Na pierwszy rzut – do sprze-
daży pięćdziesiąt różnych obiektów, łącznie z zapleczem produkcyjnym. 
Zarząd nie stara się znaleźć gwarancji bankowych, dzięki którym oddziały 
spółki mogłyby pozyskiwać zlecenia z korzystnymi marżami. Dodać nale-
ży, że zapotrzebowanie na wyroby spółki w kraju i za granicą jest bardzo 
duże. Związki zawodowe uważają także, że w ostatnich latach prowadzona 
była w spółce księgowość kreatywna (rolowanie wyników), wprowadzająca 
w błąd akcjonariuszy spółki. Spółka zatrudnia obecnie siedem tysięcy osób 
w całym kraju, współpracuje z wieloma mniejszymi spółkami oraz setkami 
innych zakładów, którym także grozi upadek.

Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy ministerstwo zna te pro-
blemy spółki. Apeluję o podjęcie kroków, które uzdrowiłyby sytuację i uchro-
niły Polimex-Mostostal SA przed upadkiem.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska
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Oddowiedd

Warszawa, 4.06.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2013 r. o znaku BPS/043-33-1379/13 

przesyłające tekst oświadczenia Senatora Waldemara Kraski w sprawie trudnej sytu-
acji finansowej Spółki Polimex-Mostostal SA (dalej: PxM/Spółka) uprzejmie informu-
ję, co następuje.

Agencja Rozwoju Przemysłu SA posiada od dnia 22 stycznia 2013 r. (tj. od daty 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy) 22,48% 
akcji PxM. Od 15 lutego 2013 r. dwóch przedstawicieli ARP SA zasiada w Radzie Nad-
zorczej PxM, co umożliwia wpływ Agencji na realizację przysługujących Radzie Nad-
zorczej uprawnień kontrolnych w stosunku do działań Zarządu Spółki.

Zaangażowanie Agencji Rozwoju Przemysłu w PxM (nabycie akcji Spółki oraz akty-
wów) umożliwiło ustabilizowanie sytuacji podmiotu w krótkim terminie, oddalenie ry-
zyka upadłości oraz umożliwiło realizację kontraktów o znaczeniu strategicznym (m.in. 
budowa bloku energetycznego w Kozienicach dla Spółki Enea Wytwarzanie SA).

Wykorzystując posiadane uprawnienia korporacyjne, ARP SA czuwa nad wdroże-
niem Programu restrukturyzacji, który został opracowany przez Spółkę i zaakcepto-
wany przez wierzycieli. Program restrukturyzacji wynika z Umowy w sprawie zasad 
obsługi zadłużenia finansowego podpisanej w dniu 21 grudnia 2012 r. pomiędzy PxM 
wraz ze spółkami zależnymi a bankami i obligatariuszami Umowy. Zdaniem sygna-
tariuszy Umowy, realizacja Programu restrukturyzacji pozwoli na osiągnięcie pozy-
tywnych efektów w zakładanym horyzoncie czasowym oraz doprowadzi do wzrostu 
wartości Spółki. Realizacja Programu restrukturyzacji powinna pozwolić również na 
zapewnienie miejsc pracy zarówno dla pracowników Spółki, jak i jej kooperantów. 
Jednym z aspektów realizowanego Programu restrukturyzacji jest doprowadzenie do 
osiągnięcia efektywności biznesowej i odzyskanie rentowności prowadzonej działal-
ności operacyjnej oraz przeprowadzenie procesu sprzedaży nierentownych aktywów 
(spółek, zakładów, maszyn, urządzeń, nieruchomości).

W celu wnikliwego zapoznania się z bieżącą sytuacją Spółki oraz możliwymi zagro-
żeniami w jej działalności, Rada Nadzorcza zleciła wykonanie raportów obrazujących 
sytuację Spółki i obecnie jest w trakcie ich analizy. Jej przedmiot stanowią również 
znajdujące się w portfelu PxM kontrakty oraz zawarte umowy. Należy jednakże wska-
zać, iż są to głównie umowy, które weszły w życie przed objęciem przez ARP SA akcji 
Spółki.

Agencja Rozwoju Przemysłu SA wskazuje również, iż obecnie Rada Nadzorcza za-
kończyła proces rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i w dniu 23 kwietnia 
2013 r. na ww. stanowisko został powołany Pan Gregor Sobisch (objęcie stanowiska 
nastąpi z dniem 3 czerwca 2013 r.). Celem zapewnienia ciągłości procesu zarządzania 
Rada Nadzorcza delegowała do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Pana 
Dariusza Krawczyka, który jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem, również 
w zarządzaniu dużymi podmiotami.

Reasumując należy wskazać, iż ARP SA jako akcjonariusz Spółki posiadający 
22,48% kapitału, stara się wykorzystując swoje możliwości korporacyjne, dążyć do 
ustabilizowania jej sytuacji finansowo-ekonomicznej oraz optymalnego wykorzysta-
nia posiadanych przez PxM zasobów. Będąc akcjonariuszem Spółki, ARP SA wspólnie 
z innymi akcjonariuszami oraz wierzycielami Spółki, monitoruje realizację Programu 
restrukturyzacji, jako ścieżkę wyjścia z sytuacji kryzysowej. Indywidualne możliwości 
działania ARP SA, odbiegające od zachowań innych zaangażowanych w projekt pod-
miotów, są ograniczone z uwagi na obowiązujące przepisy Komisji Europejskiej doty-



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.112

czące pomocy publicznej. Jednocześnie należy zauważyć, iż ARP SA, mimo że znaczą-
cym, jest tylko jednym z wielu akcjonariuszy Spółki. Agencja Rozwoju Przemysłu SA 
nie ma możliwości oddziaływania na podmiot w sposób inny, niż zakreślony ustawami 
regulującymi rynek kapitałowy. Publiczny charakter PxM implikuje również szereg 
standardów i rygorów, których zachowanie jest priorytetem we wszelkich decyzjach 
podejmowanych przez władze ARP SA.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, wyrażam przekonanie, iż stanowią one wy-
czerpującą odpowiedź na kwestie poruszone przez Pana Senatora.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Rafał Baniak
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Oświadczenie senatora Jana Filida Libickiego

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 27 lipca 2012 r. weszło w życie porozumienie o małym ruchu gra-

nicznym między Federacją Rosyjską a Rzecząpospolitą Polską. W istotny 
sposób wpłynęło ono na sytuację ekonomiczną terenów nim objętych. Noto-
wany jest znaczny wzrost liczby przekroczeń granicy polsko-rosyjskiej do, 
a zwłaszcza z obwodu kaliningradzkiego. Jednocześnie, jak sygnalizuje 
wielu korzystających z małego ruchu granicznego z obu krajów, pojawiają 
się pewne problemy z zatorami, a co za tym idzie, z wydłużeniem się czasu 
oczekiwania na przekroczenie granicy. Warto podkreślić, że Rosjanie bardzo 
często i chętnie korzystają z możliwości wjazdów do Polski w celach zaku-
powych, co w istotny sposób wpływa na obroty przedsiębiorców po naszej 
stronie granicy.

W ostatnim czasie w mediach obwodu kaliningradzkiego szeroko in-
formowano o incydentach, które jakoby miały mieć miejsce w kolejkach po 
stronie Polski. Główny zarzut dotyczył nieprowadzenia kontroli przez nasze 
służby porządkowe w pasie drogi prowadzącej do przejścia granicznego, 
gdzie rzekomo dochodzić ma do nieuczciwych praktyk ze strony obywateli 
polskich przyjeżdżających do Rosji w celu zakupu paliw.

Informacje te nie pozostają bez wpływu na wizerunek Polski wśród 
mieszkańców tego obwodu. W związku z tym jako przewodniczący Parla-
mentarnego Zespołu Polska-Rosja-Gospodarka zwracam się do Pana Mini-
stra z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.

Po pierwsze, czy nasze drogi prowadzące do przejść granicznych z ob-
wodem kaliningradzkim są objęte stałym nadzorem polskich służb porząd-
kowych?

Po drugie, czy podległe Panu ministerstwo rozważa możliwość ich stałe-
go patrolowania?

Po trzecie, o ile zwiększyła się liczba przekroczeń granicy polsko-rosyj-
skiej od momentu wprowadzenia małego ruchu granicznego?

Po czwarte, czy w związku z tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
rozważa na przykład budowę dodatkowych przejść granicznych?

I wreszcie po piąte – to jest sprawa istotna zwłaszcza dla tych osób, 
które mieszkają blisko granicy po obu jej stronach – czy przewidziane jest 
utworzenie na przejściach granicznych do obwodu kaliningradzkiego przejść 
pieszo-rowerowych?

Jan Filip Libicki

Oddowiedd�

Warszawa, 19 czerwca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 21 maja 2013 roku (sygn. BPS/043-33-1380/13), 

przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Jana Filipa Li-
bickiego podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 roku w sprawie 
problemów na przejściu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim, uprzejmie informu-
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ję, że zarówno obszar przejść granicznych, jak i drogi dojazdowe do nich znajdują się 
pod stałym nadzorem Policji i Straży Granicznej.

Drogi dojazdowe do przejść granicznych znajdujących się na polsko-rosyjskiej gra-
nicy są systematycznie patrolowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i funk-
cjonariuszy Komend Powiatowych Policji w Braniewie, Bartoszycach i Gołdapi, na któ-
rych obszarze działania się znajdują. Prowadzone są również wspólne patrole Policji 
i Straży Granicznej.

Ponadto, funkcjonariusze Placówek Straży Granicznej pełniący służbę na poste-
runkach wjazdowych na teren przejścia granicznego i wyjazdowych z terenu przejścia 
granicznego całodobowo obserwują rejon przylegający bezpośrednio do danego przej-
ścia granicznego.

Jednocześnie pragnę poinformować, że od wejścia w życie umowy między Rzą-
dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu 
granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 roku (Dz. U. z 2012 roku, 
poz. 814), ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim systematycznie rośnie, nie-
mniej jednak znaczący wzrost ruchu odnotowuje się już od 2011 roku. Poniżej przed-
stawiam dane w przedmiotowym zakresie.

Ruch osób na dolsko-rosyjskim odcinku granicy daństwowej (2009–2012)

Rok Liczba przekroczeń granicy

2009 1 276 339

2010 1 451 492

2011 2 373 208

2012 4 072 731

Należy przy tym zauważyć, że granica polsko-rosyjska jest najmniej obciążonym 
odcinkiem na całej granicy zewnętrznej. W 2012 roku ruch osób na tej granicy osiąg-
nął poziom około 4 073 000 osób, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z poprzed-
nimi latami, niemniej jednak ww. ruch osób jest tylko o 5% wyższy niż w rekordowym 
2005 roku (3 887 000 osób).

Biorąc pod uwagę fakt, że we wskazanym czasie nie funkcjonowało jeszcze przej-
ście w Grzechotkach, można przyjąć, iż nadal istnieją rezerwy przepustowości na tym 
odcinku granicznym. Ponadto, możliwości przepustowe przejść granicznych na grani-
cy zostaną zwiększone po zakończeniu rozbudowy przejścia w Gołdapi, która ma na 
celu m.in. umożliwienie odprawy samochodów ciężarowych bez ograniczeń ich masy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na polsko-rosyjskim odcinku granicy pań-
stwowej rozważana jest budowa dwóch nowych drogowych przejść granicznych: Mi-
chałkowo – Żeleznodorożnyj oraz Perły – Kryłowo.

Porozumienie o utworzeniu ww. drogowych przejść granicznych zawarto w formie 
wymiany not w 1997 roku. Niemniej jednak, obie strony uznały, że w pierwszej kolej-
ności zostanie wybudowane drogowe przejście graniczne Grzechotki – Mamonowo.

Przedstawiciele samorządów proponują również otwarcie przejścia granicznego 
w Piaskach oraz rzecznego przejścia granicznego Łyna-Ława. W dniu 13 maja 2013 
roku wpłynął również wniosek Wójta Gminy Lelkowo o utworzenie przejścia granicz-
nego Głębock – Korniewo (w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia w Grzechotkach).

Zespół ekspertów, który we wrześniu 2004 roku dokonał przeglądu terenów pod 
budowę przejść stwierdził, że możliwa jest budowa przejść Michałkowo – Żelezno-
dorożnyj oraz Perły – Kryłowo. Natomiast utworzenie przejść w Piaskach na Mierzei 
Wiślanej oraz rzecznego Łyna-Ława ze względu na niekorzystne warunki lokalne 
(a w przypadku przejścia Łyna-Ława także negatywną opinię Ministra Środowiska) 
stanowi przedsięwzięcie trudne i odległe w czasie, a zarazem kosztowne w stosunku 
do przewidywanych korzyści.

Wymaga podkreślenia, że niezakłócona realizacja tak kosztownej inwestycji, jaką 
jest budowa od podstaw przejścia granicznego wymaga poniesienia dodatkowych wy-
datków z budżetu państwa. Zatem kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na 
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termin uruchomienia nowego przejścia jest konieczność zapewnienia stabilnego źró-
dła finansowania, pozwalającego na sprawne dokończenie rozpoczętej budowy.

Odnosząc się natomiast do kwestii tworzenia przejść pieszo-rowerowych uprzejmie 
informuję, że trwa weryfikacja zasadności utworzenia wydzielonych ciągów pieszych 
w istniejących przejściach granicznych na granicy zewnętrznej. Wojewodowie odpo-
wiedzialni za budowę i utrzymanie przejść granicznych na lądowej granicy zewnętrz-
nej zostali zobowiązani do opracowania analizy czy na przejściach, które nadzorują, 
jest możliwe wydzielenie ciągu pieszego. Wyniki powyższych prac przedstawione zo-
staną Zespołowi do spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej, który koordynuje 
działania związane z budową przejść granicznych.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Piotr Stachańczyk 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa

skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego

Panie Ministrze!
Gratuluję Panu objęcia stanowiska szefa resortu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa. Przytoczę tu słowa byłego ministra, pana Mikołaja Budzanowskie-
go, który powiedział, że jest Pan „nie tylko profesjonalistą, ale także osobą 
niezwykle szlachetną, nastawioną propaństwowo i doskonale rozumiejącą 
sprawy naszego kraju”. Mam nadzieję, że nieobojętne będzie Panu bezpie-
czeństwo energetyczne Polski i podejmie Pan odpowiednie decyzje dotyczące 
istotnego dla mnie jako Polaka, jako senatora i jako mieszkańca północno- 
-wschodniego regionu Polski tematu, jakim jest budowa nowego bloku, bloku C, 
elektrowni w Ostrołęce.

Chciałbym zadać pytanie, które zadawałem już poprzedniemu ministro-
wi Skarbu Państwa, panu Mikołajowi Budzanowskiemu: co spowodowało, 
że wstrzymano budowę nowego bloku Elektrowni „Ostrołęka C”? Czy podję-
to już decyzje o losie tej inwestycji?

Przytoczę istotne fakty dotyczące budowy elektrowni w Ostrołęce, które 
przedstawiałem już panu ministrowi Budzanowskiemu. Otóż jak dotąd koszt 
tej inwestycji wyniósł ponad 200 milionów zł, za które wykupiono grunty, 
wycięto lasy i zniwelowano teren, a także rozpoczęto prace nad przebudową 
węzłów drogowych i ciepłowniczych. Przeprowadzono również kosztowne 
analizy oraz sporządzono kompleksowe plany, a projekt Elektrowni „Ostro-
łęka C” został wpisany w polski system energetyczny.

Chciałbym podkreślić, że rozbudowa Elektrowni „Ostrołęka” planowana 
przez grupę energetyczną Energa SA i przez PSE Operator SA była przedsta-
wiana w dokumentach rządowych jako niezbędna nie tylko do utrzymania 
sprawnego systemu zasilania północno-wschodniej części kraju, ale także 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa całego Krajowego Systemu Elektroener-
getycznego. Inwestycja ta stanowi jednocześnie ważny element domykania 
przez Polskę pierścienia elektroenergetycznego wokół Morza Bałtyckiego 
w ramach tak zwanego mostu energetycznego Polska – Litwa.

Spółka Energa SA uzyskała wszystkie niezbędne pozwolenia i zgody 
środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, umowę przyłączeniową, pozwo-
lenia na składowanie odpadów oraz zawarła wieloletnią umowę na dosta-
wy węgla. Projekt otrzymał również przydział darmowych emisji dwutlenku 
węgla z Unii Europejskiej. Wszystkie te wysiłki spuentowane zostały podjętą 
w ciszy gabinetu, krótką i lakoniczną decyzją, która oznacza nie tylko ogrom-
ne marnotrawstwo, ale także zaprzepaszczone nadzieje na rozwój regionu 
i nowe miejsca pracy.

Przytoczę raz jeszcze, jak wygląda bilans budowanej przez państwo-
wą Energę nowej elektrowni w Ostrołęce. Powstała nowa droga łącząca się 
z drogą krajową nr 61, powstały trzy wodociągi na Narwi, wycięto 85 ha 
starych lasów, zbudowano oświetlenie i wykonano makroniwelację terenu. 
Inwestycja pochłonęła 200 milionów zł. Do tego dochodzi zaangażowanie 
w projekt setek ludzi. Rozmowy o przyłączeniu nowej elektrowni do krajowe-
go systemu energetycznego prowadzone były już trzy lata temu.

Mam nadzieję, że spełni się wypowiedź wicepremiera Piechocińskiego, 
który stwierdził, że „Elektrownia «Ostrołęka» jest bardzo istotna z jednego 
powodu. Widzimy pewną białą plamę, jeśli chodzi o północno-wschodnią Pol-
skę, w wytwarzaniu energii. Musi tu być istotny zakład, więc na szczeblu 
rządowym jeszcze raz przyjrzymy się logice decyzji Energi. Jest to spółka 
w dalszym ciągu, gdzie kontrolę ma państwo”.

Z aktualnych informacji prasowych wynika, że Energa rozpuściła wici 
wśród branżowych inwestorów na całym świecie, informując, że jest zain-
teresowana pozbyciem się całego projektu budowy ostrołęckiej elektrowni, 
wraz ze spółką powołaną do realizacji tego zadania oraz wszelkimi pozwole-
niami i umowami. Czy Pan Minister może udzielić informacji na ten temat?

Gdyby znalazł się inwestor, byłoby to korzystne zarówno dla mieszkań-
ców regionu, dla Energi, jak i dla Skarbu Państwa. Po pierwsze, dawałoby to 
gwarancję, że elektrownia powstanie. Po drugie, ani spółka, ani państwo nie 
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musiałyby wyłożyć na tę inwestycję 6–7 miliardów zł, zaciągać kredytów, 
obniżać zysków spółki, dywidendy itd. Co więcej, dotychczasowi inwesto-
rzy mogą zarobić, bo przecież za darmo majątku wraz z przygotowaną do 
realizacji inwestycją oddać nie można. Nowy inwestor dostanie w zamian 
gwarancję na zbyt energii wyprodukowanej w wybudowanej przez siebie 
elektrowni. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do spółki wpłynęło kilka 
bardzo poważnych, konkretnych ofert od koncernów dalekowschodnich, któ-
re chcą budować blok węglowy w Ostrołęce. Co stanie się z tymi ofertami?

Z poważaniem 
Robert Mamątow

Oddowiedd�

Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na złożone podczas 33. posiedzenia Senatu RP, w dniu 16 maja 

2013 r., oświadczenie Senatora Pana Roberta Mamątowa, przedkładam następujące 
wyjaśnienia.

Zaznaczyć należy, że ENERGA SA nie odstąpiła od realizacji projektu budowy no-
wego bloku energetycznego w Ostrołęce, a jedynie „zamroziła” jego realizację. Projekt 
ten został wstrzymany po wydaniu około 2,5% budżetu przewidzianego na jego reali-
zację, gdyż brak jest ekonomicznie uzasadnionych podstaw, aby finansować budo-
wę nowego bloku w założonej wcześniej formule Project Finance. Zgodnie z uchwałą 
Rady Nadzorczej ENERGA SA, z dnia 27.05.2011 r., jednym z warunków brzegowych 
inwestycji jest finansowanie budowy bloku węglowego w formule Project Finance. De-
cyzja o wstrzymaniu projektu wynika ze zmiany okoliczności, związanych z pogorsze-
niem warunków oferowanych na rynku. Niesprzyjające czynniki wystąpiły zarówno 
w obszarze rynku energii elektrycznej (spadek cen energii, brak zakładanego wzrostu 
popytu), rynku budowlanego (problemy płynnościowe krajowych koncernów budow-
lanych), jak i rynku finansowego (utrudniony lub niemożliwy dostęp do finansowania 
w formule project finance). Obecnie instytucje finansowe ograniczają limity alokacji 
środków na duże przedsięwzięcia infrastrukturalne, realizowane w tej formule oraz 
żądają zabezpieczeń przenoszących praktycznie wszystkie kluczowe ryzyka na Grupę 
ENERGA, co z kolei wpłynęłoby na obniżenie wiarygodności kredytowej w oczach:

∙ inwestorów – w przypadku emisji obligacji i euroobligacji,
∙ banków – w przypadku finansowania kredytowego oraz agencji ratingowych,
∙ inwestorów kapitałowych – w odniesieniu do IPO.
Podkreślić należy, że obniżenie wartości Grupy Kapitałowej ENERGA przed de-

biutem giełdowym jest daleko sprzeczne z interesem Skarbu Państwa oraz interesem 
publicznym.

Spółka i jej statutowe organy na bieżąco analizują sytuację rynkową i podejmują 
decyzje dotyczące spraw Spółki oraz Grupy ENERGA, w tym decyzje dotyczące realizo-
wanych inwestycji. W każdym przypadku czynności podejmowane są po wszechstron-
nym rozważeniu wszystkich istotnych okoliczności. W związku z powyższym, uznano, 
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że niemożliwe jest ograniczenie ryzyka GK ENERGA, do poziomu odpowiadającego 
wartości kapitału własnego wniesionego do spółki specjalnego przeznaczenia (SPV). 
Obciążenie tak wysokim ryzykiem realizacji przedsięwzięcia, ograniczyłoby zdolność 
do realizowania innych, ważnych i efektywnych ekonomicznie elementów planu inwe-
stycyjnego Grupy ENERGA.

Dodatkowo wyjaśnić należy, że wartość nakładów poniesionych na budowę no-
wego bloku energetycznego wynosiła na koniec maja br. 182 mln zł. W ramach prac 
przygotowawczych wycinka objęła obszar lasów i gruntów leśnych o łącznej po-
wierzchni 28,86 ha, w tym 2,77 ha terenów niezalesionych i ok. 7,2 ha drzewostanu 
w wieku 60–75 lat. Wiek pozostałych drzew wynosił przeciętnie ok. 35 lat, zatem 
niezasadnym jest stwierdzenie o wycięciu „starego lasu”, ponieważ drzewa nie osią-
gnęły wieku rębnego. Pozostałe wycinki dotyczyły pojedynczych drzew na terenach 
oznaczonych w ewidencji jako nieużytki, drogi, pastwiska, tereny kolejowe oraz tere-
ny przemysłowe.

Budowa została doprowadzona do etapu, który Grupa ENERGA mogła samodzielnie 
zrealizować. Aktualnie trwa proces poszukiwania inwestora zewnętrznego dla projektu 
budowy nowego bloku w Ostrołęce, którego udział zapewniłby zrealizowanie inwestycji 
na założonym poziomie. W styczniu i lutym br. wysłane zostały zaproszenia do bardzo 
szerokiej grupy potencjalnych inwestorów, do udziału w transakcji, w tym do:

∙ wszystkich podmiotów posiadających węglowe elektrownie konwencjonalne 
w Polsce,

∙ inwestorów, którzy w poprzednich latach wykazywali zainteresowanie inwesty-
cjami w polskie elektrownie węglowe,

∙ dużych firm/kopalni wydobywających węgiel kamienny w Polsce i posiadają-
cych zdolność inwestycyjną,

∙ firm inżynieryjno-budowalnych oraz firm wytwarzających urządzenia do budo-
wy elektrowni węglowych, które wykazywały zainteresowanie udziałem w przed-
sięwzięciach energetycznych w Polsce w ostatnich latach.

Do kolejnego etapu procesu dopuszczono wszystkie podmioty, które złożyły oferty 
wstępne. W przypadku uzyskania od potencjalnych inwestorów zweryfikowanej ofer-
ty, prowadzone będą dalsze negocjacje zmierzające do finalizacji procesu. W 2013 r. 
ENERGA SA planuje zakończyć proces poszukiwania inwestora zewnętrznego dla pro-
jektu budowy bloku Ostrołęka C, celem jego dalszej realizacji. W przypadku powo-
dzenia tych działań rozpoczęcie budowy elektrowni mogłoby nastąpić w 2014 r., a jej 
oddanie do eksploatacji nie wcześniej niż na początku 2019 r. Ostateczna decyzja 
w zakresie harmonogramu zostanie jednak podjęta przez nowego inwestora. Plano-
waną ścieżką sprzedaży projektu jest zbycie udziałów w spółce Elektrownia Ostrołęka 
SA. Zaznaczyć jednak należy, że ocena prawdopodobieństwa dokończenia procesu 
budowy nowego bloku, będzie możliwa dopiero po złożeniu ofert wiążących przez po-
tencjalnych inwestorów.

Bez względu na to jak potoczą się najbliższe wydarzenia w procesie poszukiwa-
nia partnerów zewnętrznych zainteresowanych budową bloku elektroenergetycznego 
w okolicach Ostrołęki, Grupa ENERGA będzie konsekwentnie poszukiwała możliwo-
ści realizacji nowych przedsięwzięć wytwórczych. Możliwość budowy nowego bloku 
w okolicach Ostrołęki jest ważnym, ale nie jedynym, przedsięwzięciem tego typu. Wa-
runkiem koniecznym do uzyskania zarówno komercyjnych jak i publicznych korzyści 
z realizacji nowych inwestycji jest ich ekonomiczna efektywność.

Wspomnieć należy, że równolegle prowadzone jest rozpoznanie możliwości realizacji 
projektu inwestycyjnego budowy elektrowni w Ostrołęce, opalanej gazem ziemnym.

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

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, wyrażam przekonanie, iż stanowią one wy-
starczającą odpowiedź na kwestie poruszone w oświadczeniu Pana Senatora.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Paweł Tamborski
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Oświadczenie senatora Marka Martynowskiego 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Romana Hausera

Szanowny Panie Prezesie!
W udzielonej odpowiedzi wskazuje Pan Prezes, iż w orzecznictwie Naczel-

nego Sądu Administracyjnego, między innymi we wskazanych w poprzed-
nim oświadczeniu senatorskim wyrokach NSA w sprawach I FSK 281/12, 
I FSK 1570/11 i I FSK 1769/11, nie zachodzi sprzeczność rozstrzygnięć oraz 
wskazane orzeczenie w sprawie I FSK 282/12 jest zgodne z przywołanym 
w oświadczeniu wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawach C-80/11 i C-142/11.

Ponadto podkreśla Pan Prezes, iż wyroki w sprawach I FSK 1570/11 
i I FSK 1769/11 zapadły w innym stanie faktycznym niż wyrok w spra-
wie I FSK 282/12. Fundamentem do takiego stwierdzenia jest przyjęcie, iż 
w dwóch pierwszych wyrokach uchylono orzeczenia sądu pierwszej instancji 
wobec ustalenia, iż nie dokonano rozważenia obiektywnej przesłanki pozba-
wienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie 
faktur mających potwierdzić nabycie paliwa, to jest tego, czy podatnik wie-
dział lub powinien był wiedzieć, że transakcje mające stanowić podstawę 
odliczenia podatku naliczonego związane były z przestępstwem popełnio-
nym przez wystawcę faktur. Tymczasem w trzecim wyroku, w sprawie I FSK 
282/12, w którym oddalono skargę kasacyjną podatnika poprzez stwierdze-
nie, iż podatnik co najmniej powinien przewidywać, że uczestniczy w trans-
akcjach stanowiących nadużycie, oparto się na ustaleniach dotyczących re-
prezentowania firm przez tę samą osobę, braku sprawdzenia koncesji itp.

Powyższe w ocenie Pana Prezesa stanowiło o uznaniu, że wskazane 
wyroki zapadły w odmiennych stanach faktycznych, które to stany miały 
wpływ na odmienne orzeczenia w sprawie. W konsekwencji uznano, że te 
wyroki nie są ze sobą sprzeczne, a co za tym idzie, wszystkie trzy wyroki 
NSA uwzględniają kierunkowe wskazania interpretacyjne zawarte w wyro-
ku TSUE w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11, mimo iż – jak przed-
stawiono w oświadczeniu senatorskim z 21 lutego 2013 r. – wszystkie te wy-
roki dotyczyły istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego w podatku 
od towarów i usług w odniesieniu do podatników, którzy kupowali paliwo 
od tych samych dostawców i w takich samych albo bardzo zbliżonych oko-
licznościach faktycznych, to jest podatników znajdujących się w identycznej 
sytuacji faktycznej i prawnej.

Z całą stanowczością należy podkreślić, iż mimo odmiennych rozstrzyg- 
nięć we wskazanych sprawach dotyczą one bez wątpienia takiej samej 
bądź bardzo zbliżonej sytuacji faktycznej i prawnej. Tym samym nie moż-
na zgodzić się z tym, iż wskazane wyroki NSA zapadły w odmiennych sta-
nach faktycznych. Co za tym idzie, za w pełni uzasadnioną należy uznać 
tezę, iż wskazane orzeczenia pozostają ze sobą w oczywistej sprzeczności. 
Poza tym podkreślenia wymaga fakt, iż te wyroki w całej swej rozciągło-
ści nie respektują wykładni prawa zastosowanej przez TSUE w sprawach 
C-80/11 i C-142/11. Mimo że odwołują się w swojej treści do orzeczenia 
TSUE, to w odniesieniu do stanów faktycznych podlegających rozstrzygnię-
ciu wyciągają z niego przeciwne wnioski, niż to wynika z orzeczenia TSUE. 
Jak wynika bowiem z wyroku C-80/11 i C-142/11, „podatnikowi można 
by odmówić prawa do odliczenia tylko w razie udowodnienia na podstawie 
obiektywnych przesłanek, że wiedział on lub powinien był wiedzieć, iż trans-
akcje stanowiące podstawę prawa do odliczenia wiążą się z przestępstwem 
popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym 
etapie obrotu” (pkt 52 zdanie drugie).

Mając to na uwadze, należy stwierdzić, iż w rozpatrywanej sprawie o sy-
gnaturze I FSK 1570/11 w podlegającym kontroli instancyjnej orzeczeniu 
sądu pierwszej instancji wskazano, że okoliczności towarzyszące nabywaniu 
przez skarżącego paliwa dawały podstawy do przypuszczeń, że wskazane 
faktury nie dokumentują rzeczywistych transakcji i są podejrzane. Niemniej 
powyższej konstatacji sąd pierwszej instancji szerzej nie uzasadnił. A za-
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tem ocena okoliczności podmiotowych leżących po stronie podatnika była 
na tyle lakoniczna, iż wymykała się jakiejkolwiek kontroli instancyjnej, nie 
uwzględniała też aspektów związanych ze standardami należytej staranno-
ści stawianymi przed uczestnikami obrotu – podatnikami podatku VAT w po-
wołanym orzecznictwie TSUE. Mimo to, jak stwierdził Pan Prezes, powodem 
uchylenia wyroków WSA w Łodzi, między innymi w sprawie I FSK 1570/11, 
było ustalenie, iż sąd pierwszej instancji w ogóle nie rozważał obiektywnej 
przesłanki pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczone-
go, tego, czy podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcje ma-
jące stanowić podstawę prawa do odliczenia podatku naliczonego związane 
były z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury.

Tymczasem w sprawie o sygnaturze akt I FSK 282/12 dokonano takich 
oto ustaleń (str. 25–27 decyzji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi), że „oko-
licznością łagodzącą nie może być również fakt dołożenia należytej staran-
ności przy weryfikacji kontrahenta”. W tej sytuacji należy z całą pewnością 
stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie o sygnaturze akt I FSK 282/12 nie 
badano, czy podatnik wiedział, że transakcje mające stanowić podstawę 
prawa do odliczenia podatku naliczonego związane były z przestępstwem 
lub innymi nieprawidłowościami. Jest to więc wyrok sprzeczny z powołanym 
orzeczeniem TSUE.

O powyższym aspekcie prawa do odliczenia podatku wypowiedział 
się także TSUE w sprawach w wyrokach C-642-643/11 z dnia 31 stycznia 
2013 r., z których jednoznacznie wynika, że jeśli mamy do czynienia z tego 
typu procederem, to należy również badać w sposób prawnie wymagany 
świadomość po stronie odbiorcy faktury. W ocenie TSUE organy podatkowe 
mają obowiązek badania dobrej wiary podatnika i gdy ustalenia potwierdzą, 
że dochował on należytej staranności, nie można go pozbawić prawa do od-
liczenia VAT. Tymczasem w sprawie o sygnaturze akt I FSK 281/12 organy 
podatkowe oraz sądy administracyjne obu instancji uznały, że fakt wystą-
pienia na jakimkolwiek etapie obrotu zjawiska firmanctwa 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 zakresie nie stanowiło na-
ruszenia prawa, gdyż okoliczności te nie były relewantne dla rozstrzygnięcia 
sprawy. Tym samym analizowane rozstrzygnięcie pozostaje w oczywistej 
sprzeczności nie tylko z aktualnymi i powołanymi tu wyrokami TSUE.

Reasumując, zwracamy się do Pana Prezesa o dokonanie modyfika-
cji stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 3 marca 2013 r., nr BO-4660- 
-14/13, i w związku z tym o wystąpienie do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały w trybie art. 15 §1 pkt 2 ustawy 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia w omówio-
nej kwestii.

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski
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Oddowiedd

Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2013 r., BPS/043-33-1382/13, przy któ-
rym przekazano, złożone podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r., 
Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego i Grzegorza Wojciechowskiego doty-
czące orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu problematyki prawa 
do odliczenia podatku od towarów i usług przy zakupie paliwa, uprzejmie informuję, 
że nie znajduję podstaw do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej przepisów 
prawa podatkowego właściwych temu zagadnieniu.

Podtrzymując wyrażone w poprzednich pismach z dnia 3 marca 2013 r., BO- 
-4660-14/13 i z dnia 9 maja 2013 r., BO-060-19/13, stanowisko o braku rozbieżności 
orzeczniczych uzasadniających wystąpienie przez Prezesa Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały abstrakcyjnej, zauważam, że w Oświad-
czeniu w sposób nieuprawniony utożsamia się stan faktyczny w nim opisany z tym, 
który poszczególne składy orzekające Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęły za 
stan faktyczny danej sprawy w procesie wyrokowania. Nawiązywanie w Oświadcze-
niu do niektórych ustaleń z treści decyzji nie ma takiego znaczenia, jakie przypisują 
im jego Autorzy, albowiem podstawą faktyczną wyroku, która determinowała sposób 
rozstrzygnięcia, było to, co w nim samym w sferze ustaleń faktycznych Sąd zaakcep-
tował lub uznał za niemające miejsca, czy też ocenił jako niedostatecznie wyjaśnione. 
W związku z tym Oświadczenie postrzegać należy jedynie jako kontynuację polemiki 
wobec ustaleń, które przyjął Naczelny Sąd Administracyjny za postawę faktyczną wy-
rokowania w sprawach o sygn. akt: I FSK 1570/11, I FSK 1769/11 i I FSK 282/12.

Jednocześnie wskazuję, że powołany w wystąpieniu Senatorów wyrok w sprawie 
o sygn. akt I FSK 281/12, nie odnosi się do powołanej na wstępie problematyki, lecz 
dotyczy instytucji wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego. Tym samym 
nie może być przykładem ilustrującym sugerowaną w tym wystąpieniu rozbieżność 
orzeczniczą.

Stanowisko zawarte w Oświadczeniu nie zawiera zatem tego rodzaju argumentów, 
które byłyby istotne z punktu widzenia realizacji przez Prezesa Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego uprawnienia przewidzianego w 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. 264 §2 oraz 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.).

w z. WICEPREZES 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Włodzimierz Ryms
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, 
Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, 

Jerzego Chróścikowskiego, Henryka Górskiego, 
Macieja Klimy, Wojciecha Skurkiewicza 

oraz Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
„Dziennik Gazeta Prawna” z 30 kwietnia br. opisał nasilającą się dzia-

łalność mafii paliwowej, która sprowadza do Polski wielkie ilości nielegal-
nego paliwa i sprzedaje je już nie w ukryciu, ale na legalnie prowadzonych 
stacjach benzynowych. Dzieje się tak przy całkowitej bierności organów pań-
stwa.

Panie Premierze, jak to się dzieje, że państwo toleruje tak ogromną, nie-
mal jawnie prowadzoną przestępczą działalność?

Jesteśmy pełni obaw, że bezkarna działalność mafii paliwowej nie tylko 
spowoduje miliardowe straty dla budżetu państwa, ale przyniesie też sku-
tek w postaci upadku setek firm transportowych, które nieświadome krymi-
nalnego procederu, działając w dobrej wierze, będą nabywać nielegalne pa-
liwo. W przeszłości były już takie sytuacje – chodzi na przykład o doskonale 
znaną ministrowi finansów, wielokrotnie poruszaną w naszych oświadcze-
niach senatorskich sprawę przedsiębiorców transportowych województwa 
łódzkiego. Uczciwi przedsiębiorcy nieświadomie kupowali paliwo od mafii, 
a potem to na nich skrupiła się represyjna działalność aparatu skarbowego, 
to właśnie wobec nich nastąpiło zakwestionowanie odliczeń podatkowych, 
a w konsekwencji obciążenie ich potężnymi zaległościami.

Działania aparatu skarbowego wobec organizatorów przestępczego 
procederu były symboliczne – zajęto im majątek wartości około 150 tysię-
cy zł (o czym poinformował nas minister finansów w odpowiedzi na jedno 
z oświadczeń senatorskich) – zaś uczciwi przedsiębiorcy transportowi są 
niszczeni, doprowadzani do bankructwa bezwzględnymi działaniami repre-
syjnymi aparatu skarbowego.

Państwo wpuszcza mafię paliwową, toleruje jej bezkarną działalność, 
a potem represjonuje niewinne ofiary tej działalności. Tak się działo do tej 
pory i obawiamy się, że obecna sytuacja zmierza do tego samego: represja 
spadnie nie na przestępców paliwowych, lecz na ich ofiary. Co Pan Premier 
i prokurator generalny zamierzają zrobić, aby ukrócić działalność mafii pa-
liwowej w Polsce i aby kolejny raz za bezkarność przestępców nie zapłacili 
polscy podatnicy oraz niewinne ofiary tej działalności?

Z poważaniem 
Marek Martynowski  Wiesław Dobkowski 
Grzegorz Wojciechowski  Jerzy Chróścikowski 
Robert Mamątow  Henryk Górski 
Andrzej Matusiewicz  Maciej Klima 
Waldemar Kraska  Wojciech Skurkiewicz 
Mieczysław Gil   Jan Maria Jackowski
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Oddowiedd 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 24 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z oświadczeniem złożonym na 33. posiedzeniu Senatu w dniu 16 maja 
2013 r. przez senatorów: Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, Ro-
berta Mamątowa, Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraskę, Mieczysława Gila, Wie-
sława Dobkowskiego, Jerzego Chróścikowskiego, Henryka Górskiego, Macieja Klimę, 
Wojciecha Skurkiewicza i Jana Marię Jackowskiego w sprawie „mafii paliwowej”, 
uprzejmie informuję Pana Marszałka, co następuje.

Odnosząc się do stwierdzenia dotyczącego tolerowania przez państwo działalności 
przestępczej tzw. „mafii paliwowej”, pragnę poinformować Pana Marszałka, że służby, 
organy i instytucje władzy publicznej na bieżąco reagują na pojawiające się na rynku 
paliw nieprawidłowości. Zadania w tym zakresie realizują funkcjonujące w resorcie 
finansów kontrola skarbowa oraz Służba Celna.

Mając na uwadze zorganizowany charakter działalności przestępczej, w ramach 
prowadzonej działalności analitycznej i kontrolnej ściśle współpracują ze sobą organy 
kontroli skarbowej, organy Służby Celnej, organy podatkowe, Agencja Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd Regulacji 
Energetyki, a także organy ścigania oraz Prokuratura. Współpraca obejmuje przede 
wszystkim koordynację działań organów i służb zaangażowanych w przeciwdziałanie 
nieprawidłowościom na rynku paliw, wymianę informacji, doświadczeń oraz wypraco-
wywanie skutecznych metod walki z przestępczością w zakresie nielegalnego obrotu 
paliwami.

W celu pogłębienia współpracy organów podległych Ministrowi Finansów powoła-
no Zespół Zadaniowy ds. Koordynacji Działań Organów Celnych, Podatkowych oraz 
Kontroli Skarbowej w Zakresie Kontroli Opodatkowania Podatkiem Akcyzowym, na-
tomiast w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Szczecinie oraz w Izbie Celnej w Katowicach 
niezależnie utworzono komórki o ogólnopolskim zasięgu działania do spraw zwalcza-
nia przestępczości paliwowej.

O skuteczności podejmowanych działań świadczy fakt, iż tylko organy kontroli 
skarbowej w latach 2010–2012 r. przeprowadziły postępowania kontrolne w 1063 
podmiotach zajmujących się obrotem paliwami. Nieprawidłowości w podatku akcyzo-
wym, VAT oraz podatkach dochodowych stwierdzono w 494 z nich na łączną kwotę 
w 2010 r. ok. 552 mln zł, w 2011 r. – ok. 776 mln zł oraz w 2012 r. – ok. 810 mln zł. 

Również w przypadku Służby Celnej obszar paliw jest zaliczany do priorytetowych 
obszarów kontroli, co znajduje potwierdzenie w opracowywanym przez Służbę Celną 
na poszczególne lata Strategicznym Planie Kontroli. Planowanie kontroli przyczynia się 
do zwiększenia skuteczności i efektywności działania Służby Celnej, a zaliczenie okreś- 
lonego obszaru do zadań priorytetowych skutkuje zintensyfikowaniem prowadzenia 
działań kontrolnych w tym obszarze, co przynosi efekty m.in. w sferze finansowej. 
W roku 2012 organy Służby Celnej, przeprowadziły w obszarze paliw prawie 20 tys. 
kontroli, z czego w 2597 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, skutkujące efek-
tami finansowymi wynoszącymi ponad 261 mln zł.

Z uwagi na często międzynarodowy charakter procederu nielegalnego handlu pa-
liwem krajowe organy właściwe w sprawach podatkowych współpracują również z ad-
ministracjami podatkowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej w za-
kresie wymiany informacji oraz prowadzonych kontroli wielostronnych związanych 
z przeciwdziałaniem obrotowi nielegalnymi paliwami (Multilateral controls).

Również organy lub służby odpowiedzialne za ochronę porządku prawnego oraz 
uprawnione do ścigania przestępstw związanych z nielegalnym wytwarzaniem i obro-
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tem paliwami prowadzą działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie prze-
stępczości gospodarczej, w tym również w obszarze paliw.

W tym zakresie należy podkreślić, iż Prokuratura Generalna prowadzi ścisły moni-
toring postępowań karnych dotyczących przestępstw związanych z nadużyciami w ob-
rocie paliwami, polegających m.in. na naruszeniu przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług, podatku akcyzowym poprzez zmianę przeznaczenia oleju napędowe-
go do celów energetycznych na olej napędowy do celów transportowych poprzez jego 
odbarwianie, nielegalnym wytwarzaniu paliwa z komponentów i wprowadzaniu go do 
obrotu rynkowego jako paliwa pełnowartościowego, sprzedaży paliw pochodzących 
z takich przestępstw, czy nabywaniu i dalszej odsprzedaży paliw pochodzących z nie-
legalnych źródeł. Wskazany przedmiot postępowań dotyczących przestępstw związa-
nych z nadużyciami w obrocie paliwami wskazuje, iż działania tak Prokuratury, jak 
też innych organów państwa prowadzących powyższe sprawy nie są skierowane wy-
łącznie przeciwko przedsiębiorcom transportowym. Liczba postępowań karnych w tej 
kategorii spraw w ostatnich 3 latach wynosiła odpowiednio: w roku 2010 – 246 postę-
powań, w roku 2011 – 297, zaś w roku 2012 – 230.

Należy również zauważyć, iż kwestia zwalczania przestępczości paliwowej jest istot-
nym zadaniem realizowanym przez organy podległe resortowi spraw wewnętrznych. 
W tym zakresie należy zauważyć, iż kwestia zwalczania przestępstw w obszarze paliw 
została ujęta jako jeden z priorytetów w przygotowywanym przez resort spraw we-
wnętrznych Programie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, w opracowaniu 
którego uczestniczył resort finansów. Program ma służyć wzmocnieniu skuteczno-
ści działań wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie 
przestępstw gospodarczych, w tym przestępstw związanych z nielegalnym obrotem 
paliwami. Jednocześnie mając na uwadze potrzebę poprawy skuteczności zwalczania 
przestępczości gospodarczej, resort spraw wewnętrznych podejmuje działania, w celu 
wzmocnienia – w ramach Policji – zarówno pionów do zwalczania przestępczości go-
spodarczej, jak również Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji – jako 
struktury powołanej do walki z najpoważniejszymi formami przestępczości, w tym 
w szczególności z przestępczością zorganizowaną.

W związku z poruszoną w oświadczeniu sprawą kwestionowania przez organy 
skarbowe odliczeń podatku VAT od zakupionego paliwa przez przedsiębiorców trans-
portowych województwa łódzkiego, należy zauważyć, iż prawidłowość decyzji organów 
kontroli skarbowej w tym zakresie była przedmiotem orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 
które potwierdziły zasadność działań organów kontroli skarbowej.

Ponadto pragnę poinformować Pana Marszałka, że w Ministerstwie Finansów podję-
to prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie nowych regulacji prawnych ukierun-
kowanych na ograniczenie zdiagnozowanych nadużyć podatkowych na rynku paliw.

W tym zakresie opracowano projekt zmiany przepisów ustawy o podatku od to-
warów i usług polegającej na wprowadzeniu dla podatników dokonujących sprzedaży 
niektórych wrażliwych towarów, m.in. takich jak paliwa, jednomiesięcznych okresów 
rozliczeniowych, co pozwoli na wyeliminowanie wykorzystywanego mechanizmu nie-
jednolitych okresów rozliczeniowych sprzedawcy i nabywcy. Krótszy okres rozliczenio-
wy pozwoli zwiększyć monitoring podatników działających w tej branży i wpłynie na 
wykrywalność nadużyć.

Natomiast, uzupełniając istniejące ustawowe rozwiązania przeciwdziałające nad-
użyciom w podatku od towarów i usług, planuje się wprowadzić instytucję odpowie-
dzialności solidarnej nabywcy i sprzedawcy za zobowiązania podatkowe w podatku 
VAT dla obszarów, w których dokonuje się obrotu towarami wrażliwymi, takimi jak 
paliwa. Pozwoliłoby to na pociągnięcie do odpowiedzialności nabywców wrażliwych 
towarów w sytuacji, gdy nabywcy mogą mieć podejrzenia co do pośredniego udziału 
w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenia podatku (tzw. transakcje karu-
zelowe). Konstrukcja ta nie będzie natomiast stosowana m.in. w przypadku nabycia 
paliwa na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników 
pojazdów dla celów napędowych oraz w przypadku gdy podmiot dokonujący dostawy 
towarów wrażliwych będzie wpisany do prowadzonego przez Ministra Finansów elek-
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tronicznego wykazu podmiotów dokonujących dostawy tych towarów, które złożyły 
kaucję gwarancyjną. Opracowane rozwiązanie pozwoli na pociągnięcie do odpowie-
dzialności solidarnej tylko tych podmiotów, które świadomie będą nabywały niele-
galne paliwa. Jednocześnie należy dodać, iż podobne rozwiązania zostały z sukcesem 
wprowadzone w wielu innych krajach członkowskich Unii Europejskiej takich jak: 
Niemcy, Słowacja, Hiszpania, Francja.

Ponadto, w celu zwiększenia efektywności odzyskiwania przez Skarb Państwa 
należności podatkowych utraconych w wyniku ujawnionych działań przestępczych, 
opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa i niektórych in-
nych ustaw (m.in. ustawy o kontroli skarbowej), który przewiduje przyznanie organom 
kontroli skarbowej uprawnienia do blokowania rachunków bankowych podmiotów 
zidentyfikowanych w postępowaniu karnym, których jedyny majątek stanowią środki 
pieniężne wpływające na te rachunki.

Mam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia spotkają się z uprzejmą akceptacją 
Pana Marszałka.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego

skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej planów związanych z działal-

nością spółki PPKS w Zgorzelcu, spółki Skarbu Państwa.
Przedstawicielstwo działające na obszarze powiatu zgorzeleckiego i woje-

wództwa dolnośląskiego świadczy usługi przewozowe, w tym dla kopalni „Tu-
rów” i Elektrowni „Turów”. Bardzo często PPKS Zgorzelec jest jedynym prze-
woźnikiem dojeżdżającym do wsi i małych miejscowości, zapewniającym ich 
mieszkańcom dojazd do szkół, pracy, lekarza czy instytucji samorządowych.

Z rozmów z pracownikami przedsiębiorstwa wynika, że podjęta blisko 
dwa lata temu przez zarząd próba restrukturyzacji przedsiębiorstwa zmie-
rza w stronę jego likwidacji. Zapowiedzi poprawy sytuacji ekonomicznej 
spółki pokazały raczej nieudolność realizacji przyjętych zamierzeń niż pozy-
tywne efekty, a jedynym dającym się przewidzieć scenariuszem jest właśnie 
likwidacja przedsiębiorstwa. Zaległości wobec ZUS i organów podatkowych 
uniemożliwiają ubieganie się spółki o realizację przewozów dla największe-
go kontrahenta, jakim są oddziały wchodzące w skład PGE, oraz uczestnic-
two w przetargach ogłaszanych przez lokalne samorządy.

Zwracam się zatem do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie obec-
nej sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, w tym wyjaśnienie przyczyn braku 
organu nadzorczego spółki, jakim jest rada nadzorcza. Czy powołanie w jej 
miejsce pełnomocnika Skarbu Państwa na tym etapie funkcjonowania spółki 
jest zgodne z obowiązującymi przepisami? Proszę również o wyjaśnienie, 
czy ministerstwo było informowane przez swoich przedstawicieli w radzie 
nadzorczej o fatalnej sytuacji firmy, oraz wytłumaczenie braku decyzji umoż-
liwiających poprawę jej funkcjonowania.

Szanowny Panie Ministrze, proszę ponadto o przedstawienie zamierzeń 
Ministerstwa Skarbu Państwa wobec przedsiębiorstwa, planów redukcji za-
trudnienia oraz pozbycia się nieefektywnych składników majątkowych.

Proszę też o odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość dokapitali-
zowania przedsiębiorstwa umożliwiającego pokrycie straty i negatywnych 
skutków egzekucji komorniczych, w tym wobec ZUS i urzędu skarbowego.

Z wyrazami szacunku 
Jan Michalski

Oddowiedd�

Warszawa, 16 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie skierowane przez Pana Senatora Jana Michalskie-

go do Ministra Skarbu Państwa podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 
2013 r., przekazane przy piśmie z dnia 21 maja 2013 r., znak: BPS/043-33-1384/13, 
w sprawie planów związanych z działalnością Spółki Przedsiębiorstwo Państwowej 
Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje.

Postanowieniem z dnia 21 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział 
Gospodarczy ogłosił upadłość Spółki Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Sa-
mochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o. obejmującą likwidację majątku dłużnika, po roz-
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patrzeniu wniosku Zarządu Spółki złożonego w związku ze spełnieniem przesłanek, 
o których mowa w art. 10 i 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe 
i naprawcze (Dz. U. z 2012, poz. 1112 z późn. zm.).

Prowadzone do tego czasu przez Zarząd Spółki działania restrukturyzacyjne nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie udało się bowiem pozyskać środków na fi-
nansowanie działań naprawczych, które miały pochodzić ze zbycia majątku zbędnego 
w działalności Spółki. Stąd też w sytuacji braku środków finansowych na wykona-
nie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych oraz narastającego zadłużenia, Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zakończeniu działalności Spółki poprzez 
postawienie jej w stan likwidacji z dniem 15 maja 2013 r.

Skarb Państwa jako jedyny wspólnik PPKS w Zgorzelcu Sp. z o.o. dokonywał oceny 
funkcjonowania Spółki w oparciu o dokumenty finansowe przedstawiane corocznie 
na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, a także monitorował jej działalność w ciągu 
roku na podstawie kwartalnych informacji przygotowywanych przez Zarząd i organ 
nadzorczy, którym była Rada Nadzorcza a następnie Pełnomocnik Wspólnika oraz 
w trakcie bieżącej współpracy ze Spółką. Powołanie Pełnomocnika Wspólnika w miej-
sce Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętymi przez Ministra Skarbu Państwa zasada-
mi nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa i miało na celu 
ograniczenie kosztów funkcjonowania organu nadzorczego. Możliwość wykonywania 
prawa kontroli w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przez osobę upeł-
nomocnioną przez wspólnika przewidują przepisy art. 11 Ustawy z dnia 30 sierpnia 
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2013.216 j.t.).

W odniesieniu do możliwości udzielenia wsparcia finansowego dla Spółki Skar-
bu Państwa to obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na jej dokapitalizowanie 
w celu pokrycia strat i zobowiązań Spółki. Podmioty w trudnej sytuacji mogą ubiegać 
się o udzielenie pomocy publicznej na realizację planu restrukturyzacji, po zaopinio-
waniu wniosku o udzielenie pomocy przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów oraz zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Takiej możliwości nie mają spółki 
postawione w stan likwidacji lub upadłości.

Minister Skarbu Państwa w ramach obowiązujących przepisów prawa podejmował 
starania zmierzające do zapewnienia dalszego funkcjonowania Spółki PPKS w Zgorzel-
cu Sp. z o.o. W tym celu kierował kilkakrotnie zapytanie o zainteresowanie nieodpłat-
nym nabyciem udziałów Spółki na podstawie przepisów art. 4b ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji. Jednakże żadna z jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których 
funkcjonuje PPKS w Zgorzelcu Sp. z o.o. nie złożyła wniosku o komunalizację tej Spółki.

W toku procesu upadłości Minister Skarbu Państwa nie ma możliwości podej-
mowania decyzji dotyczących Spółki. Przebieg postępowania oraz skutki ogłoszenia 
upadłości spółki regulują przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadło-
ściowe i naprawcze.

W procesie upadłości zarząd nad majątkiem upadłego (masą upadłości) obejmuje 
syndyk. Nadzór nad prowadzonym procesem upadłości sprawuje sędzia komisarz, 
któremu syndyk składa cyklicznie sprawozdania ze swoich czynności. Obowiązkiem 
upadłego, stosownie do art. 57 ust. 1 ww. ustawy jest wskazanie i wydanie syndykowi 
całego swojego majątku, a także wydanie wszystkich dokumentów dotyczących jego 
działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności ksiąg rachunkowych.

Skarb Państwa, będący jedynym wspólnikiem Spółki PPKS w Zgorzelcu Sp. z o.o. 
będzie pozyskiwał informacje na temat aktualnego stanu postępowania upadłościo-
wego od syndyka i sędziego komisarza.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam nadzieję, że okażą się one satys-
fakcjonujące.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Rafał Baniak
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Kwestie związane z ogłaszaniem aktów prawa miejscowego reguluje 

ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (tekst jednolity: DzU z 2011 r. nr 197 poz. 1172). Ustawa ta zawiera 
regulacje zapewniające dostęp do aktów prawa stanowionego przez jednost-
ki samorządu terytorialnego. Niemniej w praktyce powstaje istotna bariera 
w korzystaniu z tych przepisów. Akty prawa miejscowego, w szczególności 
uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, udo-
stępniane są jednostkowo i nie wskazują na dalsze akty prawne, które do-
konywały zmian w poprzednio ogłoszonych aktach. Tym samym obywatel 
chcący poznać stan prawny na podstawie aktów prawa miejscowego za-
zwyczaj nie jest w stanie samodzielnie sprawnie i szybko dotrzeć do tego, 
czy dany akt, na przykład uchwała rady miejskiej, jest aktualnie obowiązu-
jącym prawem, czy też został on zmieniony na mocy innej uchwały. W takiej 
sytuacji zwykle tylko urzędnicy bezpośrednio zajmujący się danym rodza-
jem spraw znają aktualny stan prawny. Pozostawia to duże pole do nadużyć 
tam, gdzie petent/strona postępowania nie wie, jak brzmi cały interesujący 
go akt prawny, na mocy którego rozstrzygnięto jego sprawę.

Mogłoby temu zaradzić nałożenie na jednostki samorządu terytorialne-
go obowiązku, tak aby przy każdym akcie powszechnie obowiązującym za-
mieszczana była informacja o powiązanych z nim innych aktach prawa sta-
nowionych przez te jednostki. Dzięki temu stałoby się możliwe łatwe dotarcie 
do obecnie obowiązującego stanu prawnego. W przeciwnym razie obywatel, 
mimo formalnej jawności ogłoszonych tekstów prawnych, właściwie nie ma 
praktycznej możliwości dotarcia do aktualnego stanu prawnego w dotyczą-
cej go sprawie.

Mając to na uwadze, proszę o informację, czy zostanie rozważona nowe-
lizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych w tym zakresie.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oddowiedd 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 26 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Adama Jassera, Sekretarza Stanu w Kancelarii Pre-

zesa Rady Ministrów, z dnia 28 maja 2013 r. (DSPA-4813-508-(1)/13) przekazującego 
oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Rafała Muchackiego podczas 
33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie nowelizacji ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (BPS/043-
-33-1385/13), uprzejmie informuję, iż ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, 
poz. 1172, z późn. zm.) określa zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych oraz zasady i tryb wydawania dzienników urzędowych 
(vide art. 1 ust. 1). Zgodnie z ww. ustawą dziennikiem urzędowym jest m.in. woje-
wódzki dziennik urzędowy (vide art. 8), który wydaje wojewoda (vide art. 23). W woje-
wódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się w szczególności akty prawa miejscowego 
stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej oraz organy jednos-
tek samorządu terytorialnego (vide art. 13).

Ustawą z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676) wprowadzono szereg zmian 
do przedmiotowej ustawy. Istotną z punktu widzenia samorządów jest zmiana wpro-
wadzona w art. 26, zgodnie z którą urzędy organów samorządu terytorialnego zobo-
wiązane są nieodpłatnie udostępniać Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte 
w nich akty normatywne i inne akty prawne (w tym orzeczenia) na stronach interne-
towych tych urzędów w formie dokumentów elektronicznych, zarówno do wglądu, jak 
i do pobierania, a ponadto również te dzienniki w formie elektronicznej do powszech-
nego wglądu, ale tylko w godzinach pracy tych urzędów, w miejscu do tego przezna-
czonym i powszechnie dostępnym.

Podkreślenia wymaga, że obowiązkiem wojewodów jest prowadzenie zbioru woje-
wódzkich dzienników urzędowych (oraz ich skorowidzów) w formie elektronicznej oraz 
zapewnienie nieodpłatnego powszechnego wglądu do nich na zasadach opisanych po-
wyżej (vide art. 27 ust. 3a). Starostwa powiatowe i urzędy gmin zobowiązane są do 
prowadzenia zbiorów aktów (odpowiednio powiatu i gminy) w formie elektronicznej 
(vide art. 28 ust. 3).

Zgodnie z dodanym art. 28b ust. 1a wojewódzkie dzienniki urzędowe, zbiory ak-
tów prawa miejscowego stanowione przez powiat i gminę (albo zawarte w nich akty 
normatywne i inne akty prawne) udostępnia się nieodpłatnie do wglądu i do pobrania 
w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych organów wydających 
te dzienniki i zbiory.

Oprócz publikacji w dzienniku urzędowym dostęp do aktów prawnych musi być 
zapewniony również w postaci nieodpłatnego i powszechnego wglądu do zbiorów dzien-
ników urzędowych w siedzibach organów wydających dzienniki (vide art. 27 ust. 3).

Ostatnia nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. modyfikację procedury 
ogłaszania aktów normatywnych, które w istotny sposób zmieniają pracę samorzą-
dowych legislatorów. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 16 ust. 3 zdanie drugie 
przedmiotowej ustawy organy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do 
ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej 
niż raz na 12 miesięcy. Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienni-
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ku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono (vide art. 16 ust. 4). Na-
leży także podkreślić, że kwestie związane z procedurą związaną z podjęciem uchwa-
ły w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego, mogą zostać szczegółowo uregulowane 
w statutach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego – w taki sposób, aby 
zapewnić sprawność całego procesu w ramach rady/sejmiku.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że poprzez wyszukiwarkę w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym można znaleźć interesujący akt prawa miejscowego wraz ze 
stosowną zmianą.

Ustosunkowując się do postulatu Pana Senatora dotyczącego udostępniania aktu-
alnych tekstów aktów prawa miejscowego podkreślić należy, że przedmiotowy postu-
lat należy rozpatrywać w szerszym kontekście – z uwzględnieniem wszystkich aktów 
normatywnych (obok aktów prawa miejscowego, także ustaw i rozporządzeń). Mając 
powyższe na względzie, zasadnym jest aby w tej sprawie wypowiedziało się Rządowe 
Centrum Legislacji, do którego MAC zwróciło się z prośbą o przedstawienie swoje-
go stanowiska. Jak tylko zostanie ono przekazane, odpowiedź zostanie uzupełniona 
i przesłana na ręce Marszałka Senatu.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
Magdalena Młochowska

Oddowiedd�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 12 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 czerwca 2013 r. (BM-ZPO-0724-20/2013.KW), 

przy którym udzielono odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana 
Rafała Muchackiego podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r. 
w sprawie nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (BPS/043-33-1385/13), uprzejmie przedstawiam stanowisko 
Rządowego Centrum Legislacji, które stanowi uzupełnienie przekazanej już odpo-
wiedzi w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego oraz terenowe 
organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych 
w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania 
tych organów. Z kolei art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP stanowią, że warunkiem wej-
ścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie, 
a szczegółowe zasady i tryb ich ogłaszania określi ustawa.

Tym samym w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, z późn. zm.) 
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zostały uregulowane kwestie dotyczące zasad ogłaszania aktów prawnych oraz wyda-
wania dzienników urzędowych. Powołana ustawa w odniesieniu do aktów prawa miej-
scowego wprowadza obowiązek ich ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
Ponadto zauważenia wymaga, że do aktów prawa miejscowego, jako aktów normatyw-
nych, zastosowanie mają również inne przepisy ww. ustawy, w szczególności regula-
cje dotyczące opracowywania tekstów jednolitych aktów normatywnych wprowadzone 
ustawą z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, 
poz. 676). Omawiana nowelizacja nakłada od dnia 1 stycznia 2012 r. na organy wy-
dające akty normatywne, w tym akty prawa miejscowego publikowane w dziennikach 
urzędowych, obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych tych aktów nie rzadziej niż 
raz na 12 miesięcy, jeżeli były one nowelizowane. Istotą tej regulacji jest to, by organ 
właściwy do wydania danego aktu normatywnego, co najmniej raz w okresie 12 mie-
sięcy, podał do publicznej wiadomości aktualną wersję tekstu danego aktu w postaci 
tekstu jednolitego uwzględniającą nowelizacje dokonane w tym okresie. Ma to służyć 
ułatwieniu obywatelom dostępu do pełnych tekstów aktów prawnych, którym przy-
sługuje walor autentyczności w odróżnieniu od ujednoliconych aktów prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rządowe Centrum Legislacji stoi na stanowisku, iż 
nie jest konieczna nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych w zakresie uszczegółowienia przepisów dotyczących udostęp-
niania aktów prawa miejscowego i ich zmian, gdyż obecnie obowiązujące regulacje 
zapewniają wystarczające instrumenty prawne w tym przedmiocie. Tym samym pro-
blem będący podstawą oświadczenia Pana Senatora nie dotyczy zmian obowiązujące-
go prawa, a jedynie jego rzetelnego i konsekwentnego stosowania.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż do opracowywania aktów prawa miejsco-
wego, dokonywania ich nowelizacji oraz sporządzania tekstów jednolitych zastosowa-
nie będą miały te same reguły co przy opracowywaniu aktów normatywnych o charak-
terze powszechnie obowiązującym, które określone zostały w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 
(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
Magdalena Młochowska
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Kilka dni temu zostały ogłoszone wyniki egzaminów dla osób starają-

cych się o tytuł radcy prawnego lub adwokata. Przy tej okazji pojawiają się 
pytania wielu tych osób, dlaczego egzamin końcowy musi tak dużo kosz-
tować. Na co składa się kwota ponad 1 tysiąca zł, którą muszą uiścić kan-
dydaci? Proszę również o udzielenie informacji, jakie były koszty egzaminu 
radcowskiego i adwokackiego, kiedy jeszcze przeprowadzały je samodziel-
nie korporacje.

Ponadto proszę o podanie przesłanek, jakie spowodowały podniesienie 
opłaty rocznej za aplikację radcowską w 2013 r. Kwestia ta ma ogromne 
znaczenie dla bardzo wielu aplikantów. Kwota blisko 5 tysięcy zł rocznie 
stanowi równowartość kilkumiesięcznych zarobków większości aplikantów, 
dlatego uważam, że ministerstwo powinno skonsultować z korporacjami ob-
niżenie tej opłaty w przyszłości.

Z wyrazami szacunku 
Rafał Muchacki

Oddowiedd�

Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na oświadczenie senatora Rafała Muchackiego złożone na 33. po-

siedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie opłat 
za egzaminy adwokackie i radcowskie oraz przyczyn podwyższenia opłaty rocznej za 
aplikację radcowską w 2013 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Stosownie do treści art. 78b ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o ad-
wokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 46, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 363 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), 
kandydat (przystępujący do egzaminu adwokackiego i radcowskiego) uiszcza opłatę za 
egzamin adwokacki lub radcowski, która stanowi dochód budżetu państwa.

Zgodnie z art. 78b ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz art. 363 ust. 2 ustawy 
o radcach prawnych, Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Adwokackiej lub Krajowej Rady Radców Prawnych określa, w drodze rozporządzenia, 
wysokość opłaty egzaminacyjnej – nie wyższą niż równowartość minimalnego wyna-
grodzenia – uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia 
egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

Wysokość opłaty za egzamin adwokacki i radcowski została określona przez Mini-
stra Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości 
opłaty za udział w egzaminie adwokackim (Dz. U. Nr 244, poz. 2069, z późn. zm.) oraz 
w rozporządzeniu z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w eg-
zaminie radcowskim (Dz. U. Nr 244, poz. 2072, z późn. zm.) i jest obecnie równa 80% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy 
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z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1679, z późn. zm.), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu, a zatem 
– co wymaga podkreślenia – poniżej ustawowej granicy, ustalonej na poziomie równo-
wartości minimalnego wynagrodzenia.

Wprowadzenie w 2005 r. przez ustawodawcę opłaty za prawnicze egzaminy zawo-
dowe służyło zapewnieniu środków na ich przeprowadzenie, jakkolwiek – na podsta-
wie kosztów egzaminów dotychczas przeprowadzonych – można stwierdzić, że wpływy 
z opłat nie pokrywają kosztów przeprowadzenia tych egzaminów.

Koszty przeprowadzenia egzaminów adwokackiego i radcowskiego są bowiem 
wysokie, gdyż egzaminy są wielodniowe i mają masowy charakter. Przykładowo, 
w 2013 r. egzamin przeprowadziły 104 ośmioosobowe komisje egzaminacyjne, działa-
jące w 19 miastach, a do egzaminów przystąpiło ok. 8 000 zdających. Egzaminy trwają 
4 kolejne dni, czas rozwiązywania zadań z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospo-
darczego i administracyjnego wynosi od 6 do 8 godzin, przy czym wobec zdających 
będących osobami niepełnosprawnymi, czas trwania egzaminów podlega wydłużeniu 
o połowę, a zatem nawet do 12 godzin. Masowy charakter egzaminów, wynikający 
z liczby zdających, determinuje również inne dodatkowe koszty, wynikające np. z ko-
nieczności zapewnienia zabezpieczenia medycznego.

Na koszty egzaminu adwokackiego i radcowskiego składają się koszty przygotowa-
nia tych egzaminów, ich przeprowadzenia oraz koszty związane z rozpoznaniem odwo-
łań od wyników tych egzaminów przez komisje odwoławcze. Na etapie organizacyjnym 
koszty te stanowią w szczególności: koszty publikacji ogłoszeń o egzaminach zawodo-
wych, obsługi administracyjno-biurowej, wynagrodzeń przewodniczącego i członków 
zespołów do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin adwo-
kacki i radcowski, wydrukowania i doręczenia materiałów egzaminacyjnych komisjom 
oraz zakupu pendrive mających służyć jako nośniki Aplikacji do zdawania egzaminów 
prawniczych (dla osób zdających egzamin na własnych komputerach). Koszty związane 
z przeprowadzeniem egzaminów stanowią w szczególności: koszty obsługi administra-
cyjno-technicznej komisji egzaminacyjnych (w tym m.in. koszty wynajmu sal egzami-
nacyjnych i sprzętu komputerowego, zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, 
wynagrodzeń pracowników rad sprawujących obsługę administracyjną i pracowników 
wsparcia technicznego) oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Wzrost kosztów egzaminów w ostatnich latach spowodowany był wprowadzeniem 
w 2011 r. możliwości pisania prac egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputero-
wego, przy czym wprowadzenie tej formy sporządzania zadań było odpowiedzią na po-
stulaty aplikantów. Skutkuje to natomiast koniecznością wynajęcia odpowiednich sal 
egzaminacyjnych, umożliwiających właściwe przeprowadzenie egzaminów. Zdający, 
którzy rozwiązują zadania egzaminacyjne na komputerze, powinni mieć zapewniony 
bezpośredni dostęp do źródła zasilania, natomiast sala egzaminacyjna powinna po-
siadać dostateczną liczbę gniazd elektrycznych, umożliwiających podłączenie sprzętu 
każdego zdającego do źródła zasilania. Sale egzaminacyjne winny spełniać ponadto 
inne, konieczne warunki: zdający winni siedzieć przy osobnych stołach albo w taki 
sposób, który bezwzględnie zapewnia samodzielność pracy, należy im zapewnić moż-
liwość korzystania z toalet, oraz z szatni. Niezależnie od powyższego, zdającym za-
pewnia się w sali egzaminacyjnej dostęp do stanowisk komputerowych zawierających 
system informacji prawnej z podłączonymi drukarkami.

Ponadto, z uwagi na pisanie prac egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu kompu-
terowego, konieczne jest zapewnienie obsługi najczęściej dwóch osób wsparcia tech-
nicznego (informatycznego), tj. osób, do których obowiązków będzie należało – przy-
kładowo – przygotowanie do podłączenia do sieci elektrycznej komputerów zdających, 
czy też pomoc zdającym na wypadek awarii nośnika, w tym odtworzenie prac z kopii 
zapasowej.

Te wszystkie wymogi znacząco wpływają na wzrost kosztów przeprowadzenia eg-
zaminów.

Z tytułu opłat za egzaminy przeprowadzone w 2013 r. wpłynęło 9.515.520 zł, 
w tym z tytułu opłaty za egzamin adwokacki – 3.320.320 zł, a za egzamin radcowski 
– 6.195.200 zł.
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Natomiast koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów zawodo-
wych w 2013 r. wynosić będą ponad 12.000.000 zł, z czego odnośnie do egzaminu ad-
wokackiego – ok. 4.500.000 zł, a egzaminu radcowskiego – ok. 7.000.000 zł. Powyższe 
kwoty nie są jeszcze ostateczne z uwagi na trwający nadal proces rozliczania kosztów 
obsługi administracyjno-technicznej komisji egzaminacyjnych.

Przeprowadzenie egzaminu adwokackiego (odpowiednio radcowskiego) należy do 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które na mocy art. 78 ust. 12–14 
ustawy – Prawo o adwokaturze oraz 361 ust. 13–15 ustawy o radcach prawnych, 
zostały przekazane właściwej dla siedziby komisji egzaminacyjnej okręgowej radzie 
adwokackiej (odpowiednio radzie okręgowej izby radców prawnych) zapewniającej ob-
sługę administracyjną i techniczną działalności komisji egzaminacyjnej, przy czym 
koszty przeprowadzenia oraz wydatki związane z działalnością komisji egzaminacyj-
nych pokrywane są przez rady ze środków przekazanych na ww. zadanie zlecone. Wy-
datki związane z działalnością tych komisji pokrywane są z części budżetu państwa, 
która pozostaje w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości.

Wymaga podkreślenia, że wstępny preliminarz ww. wydatków przedkładany jest 
Ministrowi Sprawiedliwości przez właściwe rady w celu zatwierdzenia i ewentualnej 
korekty planowanych wydatków ze względów racjonalności i celowości. Minister Spra-
wiedliwości każdorazowo ocenia zasadność ponoszenia wydatków wskazanych w pre-
liminarzu, kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, 
zwłaszcza w trudnej sytuacji budżetu państwa. Minister Sprawiedliwości zwraca się 
w pismach do dziekanów okręgowych rad adwokackich oraz okręgowych izb radców 
prawnych o zachowanie szczególnej rozwagi przy planowaniu wydatków pokrywanych 
ze środków publicznych i podjęcie działań zamierzających do wykorzystania środków 
finansowych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlep-
szych efektów z danych nakładów i o dokonanie szczegółowej analizy przewidywanych 
wydatków, niezbędnych z punktu widzenia prawidłowego przeprowadzenia egzaminu, 
zgodnie z zasadami gospodarowania wydatkami publicznymi określonymi w art. 44 
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

W odpowiedzi na pytanie odnośnie do kosztów egzaminów adwokackiego i rad-
cowskiego (rozumianych – w kontekście wypowiedzi Pana Senatora – jako koszty po-
noszone przez aplikantów, tj. opłaty za przystąpienie do tych egzaminów) uprzejmie 
informuję, że ostatnie egzaminy zawodowe zostały przeprowadzone przez samorządy 
w 2009 r.

Z informacji uzyskanej od Krajowej Rady Radców Prawnych wynika, że opłaty za 
ten egzamin, ustalone uchwałami rad okręgowych izb radców prawnych, wynosiły od 
1000 zł do 2500 zł.

Naczelna Rada Adwokacka poinformowała, że ustalone przez okręgowe rady ad-
wokackie w 2009 r., opłaty za przystąpienie do egzaminu adwokackiego mieściły się 
w granicach od 1000 zł do 1700 zł.

Odnosząc się do pytania dotyczącego wskazania przyczyn podniesienia opłaty 
rocznej za aplikację radcowską w 2013 r., należy wskazać, że art. 321 ust. 3 ustawy 
o radcach prawnych nakłada na Ministra Sprawiedliwości obowiązek określania wy-
sokości opłaty rocznej, uwzględniającej konieczność zapewnienia aplikantom właści-
wego poziomu wykształcenia.

Podejmując decyzję o podwyższeniu wysokości opłaty za aplikację radcowską od 
2013 r. Minister Sprawiedliwości miał na uwadze wprowadzenie uchwałą Krajowej 
Rady Radców Prawnych z dnia 7 września 2012 r. nowego programu aplikacji. Pro-
gram ten zakłada m.in. przewagę zajęć w formie warsztatowej, obowiązek prowadzenia 
ćwiczeń w ograniczonych liczebnie grupach (co do zasady – do 35 osób) oraz określa 
nowy model sprawowania patronatu, co w efekcie spowoduje wyraźny wzrost kosztów 
organizowania aplikacji, w stosunku do dotychczas ponoszonych.

Krajowa Rada Radców Prawnych przedstawiła symulację kosztów szkolenia apli-
kantów radcowskich pierwszego roku na rok 2013, która wykazała, że po wprowa-
dzeniu powyższego programu, koszt szkolenia 1 aplikanta pierwszego roku aplikacji 
wyniesie 6.015 zł. Z uwagi na koszty szkolenia aplikantów na drugim i trzecim roku 
aplikacji, Krajowa Rada Radców Prawnych przedstawiła ogólny koszt szkolenia jedne-
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go aplikanta radcowskiego na rok 2013 na kwotę 4.760 zł, a w roku 2014 – na kwotę 
5.388 zł i jednocześnie występując o podwyższenie opłaty do 3,2-krotności minimal-
nego wynagrodzenia za pracę (co w roku 2013 odpowiadałoby kwocie 5.120 zł), jako 
pokrywającej koszty prowadzenia aplikacji w latach 2013–14.

Jak natomiast wynika z zestawienia kosztów aplikacji za 2012 r. przekazanych 
przez Krajową Radę Radców Prawnych wydatki na szkolenie aplikantów przekroczyły 
o około 1.173,000 zł wpływy z tytułu opłat.

Minister Sprawiedliwości, mając zatem na uwadze konieczność zapewnienia apli-
kantom właściwego poziomu wykształcenia oraz mając na względzie interes społecz-
ny rozumiany jako należyte przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu rad-
cy prawnego, uznał za uzasadnione podniesienie opłaty za aplikację radcowską do 
poziomu 3,1-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Utrzymanie opłaty za 
aplikację na obowiązującym w 2012 r. poziomie, tj. 2,8-krotności minimalnego wyna-
grodzenia za pracę spowodowałoby bowiem, że wpływy z tytułu opłat nie pokrywałyby 
w znacznym stopniu faktycznych kosztów szkolenia aplikantów.

z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Pismem z 22 listopada 2010 r. pan Radosław Stępień, podsekretarz sta-

nu w Ministerstwie Infrastruktury, zapewnił mnie, że są w toku prace projek-
towe związane z zamontowaniem ekranów dźwiękochłonnych przy DK nr 1 
na terenie gminy uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój. Realizacji tej inwesty-
cji miał zostać nadany charakter priorytetowy. Również w toku miały być 
prace projektowe związane z montażem ekranów dźwiękochłonnych przy 
trasie kolejowej przebiegającej przez Goczałkowice-Zdrój.

Przedmiotowe inwestycje są niezwykle istotne dla utrzymania uzdrowi-
skowego statusu gminy Goczałkowice-Zdrój. Nie sposób sprostać współczes- 
nym standardom określającym normy hałasu w sytuacji, gdy rośnie ruch 
samochodowy na DK nr 1. Należy mieć również na uwadze przewidywane 
zwiększenie obciążenia ruchem kolejowym po zakładanej modernizacji trasy 
kolejowej do Zwardonia.

Pomimo przedstawionych zapewnień do chwili obecnej nie zostały roz-
poczęte prace związane z wyciszeniem wskazanych traktów komunikacyj-
nych.

W związku z tym proszę o informację o przewidywanym terminie wyko-
nania tych instalacji przy DK nr 1 oraz przy trasie kolejowej biegnącej przez 
gminę uzdrowiskową Goczałkowice-Zdrój.

Z wyrazami szacunku 
Rafał Muchacki

Oddowiedd�

Warszawa, 11 czerwca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie poselskie Pana Senatora Rafała Muchackiego złożo-

ne podczas 33. posiedzenia Senatu RP i przekazane do Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka przy piśmie nr BPS/043-33-
-1387/13 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie montaży ekranów dźwiękochłonnych 
na terenie gminy uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój, przedstawiam odpowiedź na po-
stawione pytania.

Na terenie gminy uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój prowadzone są inwestycje 
infrastrukturalne realizowane przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Li-
nie Kolejowe SA, jak również Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Katowicach.

Według informacji udzielonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, zarządca in-
frastruktury realizuje Studium Wykonalności (SW) dla modernizacji ciągu E65 – Po-
łudnie, obejmujące swym zasięgiem teren Gminy Goczałkowice.

W prowadzonym Studium Wykonalności wykonawca na podstawie przeprowadzo-
nych pomiarów hałasu, jak również analiz oddziaływania linii kolejowej na środo-
wisko przyjął w „Raporcie środowiskowym” miejsca, gdzie ekrany akustyczne będą 
wymagane.
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Po zakończeniu procesu pozyskiwania decyzji środowiskowej (złożona Karta In-
formacyjna Projektu – KIP) w Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowi-
cach, będzie można rozpocząć proces pozyskiwania decyzji lokalizacyjnej (plano-
wana data to połowa 2014 roku). W latach 2015–2016 planuje się wykonanie prac 
projektowych z uzyskaniem pozwoleń na budowę, a sama modernizacja (podjęcie 
robót budowlanych) przewidywana jest w latach 2017–2020 z możliwością przedłu-
żenia do 2023 roku.

Zakłada się, iż realizacja robót budowlanych będzie rozłożona na lata 2017–2020 
w zależności od kolejności realizacji odcinków modernizacyjnych linii kolejowej od Ka-
towic przez Goczałkowice do Zebrzydowic i granicy państwa. W tym okresie, w ramach 
prowadzonych prac, będą zabudowywane ekrany dźwiękochłonne. Po zakończeniu 
modernizacji powtórnie zostanie przeprowadzona analiza akustyczna, która potwier-
dzi skuteczność zabudowywanych ekranów.

W przypadku inwestycji drogowych prowadzonych przez Oddział Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach obecnie realizowany jest „Program 
ochrony przez hałasem dla województwa śląskiego” obejmujący opracowanie projektu 
budowlanego w zakresie ekranów akustycznych w Goczałkowicach-Zdroju przy dro-
dze krajowej nr 1.

Obecny stan prac przedstawia się następująco:
1. Zakończona dokumentacja projektowa odebrana w dniu 21 grudnia 2011 roku.
2. Sporządzono kosztorys inwestorski wg stanu na IV kwartał 2011 roku.
3. W dniu 26 kwietnia 2012 roku zgłoszono do Wojewody Śląskiego zamiar wyko-

nania robót budowlanych.
4. Inwestor posiada decyzję o zezwoleniu na usunięcie zieleni kolidującej z reali-

zacją wyżej wymienionej inwestycji.
Aktualnie upływa 2-letni termin ważności dokumentacji projektowej, w związku 

z czym wymagana byłaby jej aktualizacja oraz uaktualnienie wartości kosztorysu in-
westorskiego.

Ponadto ze względu na wejście w październiku 2012 roku nowych norm dopusz-
czalnego poziomu hałasu, wymagana jest ponowna analiza zasięgów hałasu i ewen-
tualne skrócenie zakresu zaprojektowanych ekranów. Należy także uaktualnić uzgod-
nienia branżowe.

Na chwilę obecną, przedmiotowe zadanie nie posiada zabezpieczenia finansowania 
prac. Realizacja inwestycji nastąpi po uaktualnieniu wszystkich wymaganych decyzji 
i uzgodnień wymaganych prawem oraz zapewnieniu środków finansowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o przyjęcie powyższych informacji.

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

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

Szanowny Panie Ministrze!
Raport Banku Światowego o przyjazności systemów podatkowych nie 

napawa optymizmem. Polska znalazła się na 114. miejscu na 180 uwzględ-
nionych państw, między Nepalem a Komorami. Wszystkich przyczyn tak da-
lekiego miejsca nie będę tu wymieniał, gdyż wymagałoby to bardzo szczegó-
łowej analizy – a zapewne są one znane Panu nie gorzej niż mnie. Pozwolę 
sobie tylko zwrócić uwagę na niezwykle skomplikowane ustawy o PIT i VAT, 
słynne rozbieżności definicji (np. samochód ciężarowy inaczej zdefiniowany 
w ustawach o PIT, VAT i o podatku od środków transportu), 30 tysięcy in-
terpretacji prawa podatkowego wydawanych rocznie przez uprawnione izby 
skarbowe, często ze sobą sprzecznych. Do tego dochodzi duża władza decyzji 
urzędniczych, które, niezestandaryzowane, często kończą się niesprawied- 
liwymi tragediami. Przypadki Romana Kluski, Niny Cholewińskiej, Lecha 
Jeziornego czy głośna we Wrocławiu sprawa firmy JTT to tylko sprawy naj-
słynniejsze, wierzchołek góry lodowej wobec tysięcy spraw osób reprezen-
towanych przez stowarzyszenie „Niepokonani” oraz niereprezentowanych 
przez nikogo anonimowych podatników.

Mechanizmy dające decyzjom urzędników – a nie prawu – dużą władzę 
wciąż działają i, jak donoszą media, mają być wzmocnione na przykład pra-
wem do uznawania umów za niebyłe, jeśli są, zdaniem urzędników, „pozba-
wione sensu biznesowego”, lub solidarną odpowiedzialnością za VAT oraz 
przeniesieniem części decyzji z sądów do urzędów.

Kontrole skarbowe trwają z roku na rok coraz dłużej. Ostatnio opubliko-
wane dane dostarczają przykładów, że od roku 2010 ich czas wydłużył się 
o ponad 50%.

W związku z tym kieruję następujące pytania.
Czy problem skomplikowania systemu podatkowego jest traktowany 

przez ministerstwo z należytą powagą?
Czy jest podjęty plan uproszczenia systemu podatkowego?
Czy proponowany dawniej przez Platformę Obywatelską pomysł pozo-

stawienia tylko trzech podatków (PIT, CIT, VAT) w jednakowej wysokości 
15% wciąż jest systemem docelowym, do którego dążymy, czy może został 
zarzucony?

Czy ministerstwo robiło analizy przypuszczalnych korzyści płynących 
z uproszczenia systemu podatkowego? Chodzi na przykład o uwolnienie 
czasu podatników przeznaczonego na rozliczenie roczne PIT, szacowanego 
na 15–18 tysięcy pełnych rocznych etatów.

Czy prowadzi się analizy porównawcze systemu podatkowego w Polsce 
i w innych krajach, w tym odnośnie do jego skuteczności i prostoty?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oddowiedd

Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo z dnia 21 maja 2013 r. (znak BPS/043-33-1388/13), przy 

którym przekazano oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Obremskiego pod-
czas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r., pragnę uprzejmie poinfor-
mować, co następuje.

Na wstępie pragnę zauważyć, iż system podatkowy będący głównym źródłem do-
chodów budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, traktowany jest 
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z należytą powagą. Należy podkreślić, że sprawny 
i przyjazny system podatkowy zwiększa świadomość podatkową, a co za tym idzie pra-
widłowe i dobrowolne wypełnianie obowiązków podatkowych, co z kolei minimalizuje 
koszty poboru podatku.

Dostrzeżony przez Pana Senatora problem skomplikowania systemu podatkowego 
w Polsce może wynikać z immanentnej cechy każdego systemu prawa podatkowego, 
tj. z faktu podlegania dynamicznym zmianom. W tym miejscu pragnę jednak pod-
kreślić, iż ilość dokonywanych nowelizacji ustaw podatkowych nie stanowi właściwe-
go miernika stabilności systemu podatkowego. W zdecydowanej większości zmiany 
ustaw podatkowych są bowiem podyktowane zmieniającymi się warunkami otoczenia 
prawnego i potrzebą dostosowania do niego przepisów podatkowych. Nie bez znacze-
nia pozostaje też wielkość obszaru, jaki obejmują ustawy podatkowe, gdyż nie tylko 
odnoszą się one do podstaw i stawek opodatkowania, ale poprzez chociażby zwolnienia 
podatkowe odnoszą się również do wielu obszarów życia prywatnego i publicznego, cał-
kowicie odległych od ich podstawowego zakresu, jednak wykorzystywanych np. w kon-
strukcji różnego rodzaju ulg. Ważnym czynnikiem są również zmiany przepisów wspól-
notowych w obszarze prawa podatkowego. Należy przypomnieć, że zgodnie z naczelną 
zasadą prawodawstwa Unii Europejskiej (polegającą na harmonizacji prawa krajowego 
z prawem wspólnotowym), istnieje konieczność systematycznego dostosowywania kra-
jowego porządku prawnego do regulacji unijnych. Zmiany prawa podatkowego są rów-
nież konsekwencją innych czynników zewnętrznych: orzecznictwa sądów czy postula-
tów płynących z dyrektyw unijnych lub organizacji reprezentujących przedsiębiorców. 
Należy podkreślić, że podatki są stanowione przez Sejm w drodze ustawowej (art. 217 
Konstytucji RP), a projekty ustaw zmieniających podatki podlegają konsultacjom spo-
łecznym oraz badaniom pod kątem ich zgodności z prawem wspólnotowym oraz trak-
tatowym. Na koniec pragnę wskazać na pozycję i ważne znaczenie interpretacji dla 
polskiego systemu podatkowego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ewentualne 
niejasności bądź niezrozumiałe przepisy prawa podatkowego mogą być w prosty i szyb-
ki sposób wyjaśnione każdemu podatnikowi, który złoży w tym zakresie odpowiedni 
wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zgodnie 
z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Odnosząc się do przywołanego przez Pana Senatora Rankingu Paying Taxes 2013, 
pragnę uprzejmie wyjaśnić, że wbrew temu, co sugeruje tytuł Rankingu i nazwy jego 
poszczególnych wskaźników, odnosi się on nie tylko do systemu podatkowego, ale 
także do obowiązków w zakresie składek na fundusz ubezpieczeń społecznych i in-
nych składek do funduszy celowych. Raport Paying Taxes próbuje oceniać system po-
datkowy, przy czym za podatki uznaje się również obowiązkowe składki na rzecz róż-
nych funduszy – w Polsce są to: fundusz ubezpieczeń społecznych (FUS), państwowy 
fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (PFRON), fundusz pracy (FP), fundusz 
gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP). W przypadku Polski, w przyję-
tych 286 godzinach na wypełnienie obowiązków, aż 124 godziny dotyczą obowiązków 
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pozapodatkowych, a w stawce 43,8% obciążeń, większość stanowią obciążenia poza-
podatkowe przedsiębiorcy. Na pozycję Polski w rankingu wpływa faktycznie nie tylko 
wielkość ciężarów podatkowych, lecz konstrukcja systemu zabezpieczenia społeczne-
go. W takiej metodologii, kraje bez systemu zabezpieczenia społecznego albo w syste-
mach zabezpieczenia, finansowanych w całości przez państwo, zawsze będą wypadać 
lepiej. Ignorowanie tej istotnej cechy rankingu wypacza więc wnioski. W rezultacie, 
na ostateczną lokatę Polski wpływa nie tylko wysokość ciężarów podatkowych i czas 
poświęcony wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych, ale i w znacznym stopniu 
czas i wysokość ciężarów wynikająca z systemu zabezpieczenia społecznego.

Ponadto, warto pamiętać, że Ranking Paying Taxes oparty jest na metodologii, 
której główne założenia sprowadzają się do badania systemu podatkowego w oparciu 
o metodę case study, tj. pomiaru obciążeń podatkowych i obowiązków administracyj-
nych dotyczących prowadzenia działalności przez modelową spółkę w każdym z 185 
krajów. Jest to średniej wielkości krajowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie, produkująca doniczki do kwiatów na rynek krajowy. Osiąga 
ona obrót równy 1050-krotności dochodu per capita danego kraju (w Polsce ok. 37–40 
mln zł) i zatrudnia 60 pracowników. Należy zauważyć, iż przedmiotowa Spółka nie jest 
w ogóle reprezentatywna dla firm działających w Polsce. Nie może korzystać z regulacji 
dedykowanych małym podatnikom oraz z uproszczonych form opodatkowania.

W końcu należy zauważyć, że przedmiotowy Ranking opiera się wyłącznie na 
sztywnych wskaźnikach takich jak liczba płatności czy wysokość obciążeń i całko-
wicie pomija kryteria miękkie, decydujące wszak o jakości systemu podatkowego, 
np. stopień ochrony praw podatnika, czas trwania kontroli podatkowej, możliwość 
uzyskania interpretacji prawa podatkowego. W tym świetle należy podać w wątpliwość 
sugestie wynikające z Rankingu jakoby polscy przedsiębiorcy byli nadmiernie obcią-
żeni obowiązkami i ciężarami podatkowymi.

Niezależnie zatem od pozycji Polski w rankingu Paying Taxes należy podkreślić, 
że systematycznie są wprowadzane regulacje, które sprzyjają dogodniejszym rozlicza-
niom podatków przy zachowaniu jednocześnie niskich stawek w podatkach dochodo-
wych. Należy podkreślić, iż w przypadku opodatkowania dochodów osób prawnych, 
stawka obowiązująca w Polsce (19%) jest zdecydowanie niższa niż średnia stawka po-
datku CIT w krajach członkowskich UE. Średnia ta wynosiła w 2012 r. dla wszystkich 
krajów członkowskich UE 23,5%, a dla krajów ze strefy Euro 26,1% (Taxation trends 
in the European Union. Data for the EU Member States and Norway, EC, Luxembourg 
2012, str. 36). Istotna jest również możliwość wyboru przez osoby fizyczne, w tym 
przedsiębiorców, różnych (w tym uproszczonych) form opodatkowania podatkiem do-
chodowym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Osoby fizyczne prowa-
dzące działalność gospodarczą, poza możliwością rozliczania podatku dochodowego 
na zasadach ogólnych (stawki 18% i 32%) oraz wg metody liniowej (stawka 19%), mają 
możliwość rozliczenia podatku dochodowego według uproszczonych form opodatko-
wania, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przy-
chody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy 
działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w for-
mie spółki jawnej osób fizycznych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą 
opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opo-
datkowania oraz podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali 
przychody z prowadzonej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowarto-
ści 150.000 euro (na rok 2012 kwota 661.680 zł). Podstawę opodatkowania stanowi 
przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Stawki ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych wynoszą odpowiednio: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% w zależności 
od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku 
prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na poda-
tek dochodowy. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie 
podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok po-
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datkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ich wysokość uzależniona 
jest m.in. od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pra-
cowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność go-
spodarcza. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest 
w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy.

Głównym celem możliwości stosowania przez podatników ryczałtowych form opo-
datkowania jest zmniejszanie kosztów wypełniania zobowiązań podatkowych w zakre-
sie opodatkowania dochodów (przychodów). Zaletami uproszczonych form opodatko-
wania są również fakultatywność w stosunku do zasad ogólnych, zmniejszenie obo-
wiązków ewidencyjnych oraz większa przewidywalność opodatkowania w przypadku 
karty podatkowej.

Ponadto, należy wskazać na inne regulacje podatkowe dedykowane małym podat-
nikom i podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Pierwszą z nich jest konstrukcja kredytu podatkowego, która umożliwia podatni-
kom rozpoczynającym działalność gospodarczą, a także małym przedsiębiorcom, przy 
spełnieniu określonych warunków ustawowych, skorzystanie ze zwolnienia z obo-
wiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy.

Drugim rozwiązaniem jest możliwość dokonywania przez podatników jednora-
zowej amortyzacji. Jest to istotne ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej 
i polega na tym, że podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów 
amortyzacyjnych od wartości początkowej niektórych środków trwałych, w roku po-
datkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amorty-
zacyjnych. Przedmiotowe ułatwienie może wpływać pozytywnie na decyzje podatników 
odnośnie do rozpoczęcia nowych inwestycji.

Niemniej jednak, należy podkreślić, że zarówno podatek VAT, jak i podatki docho-
dowe (CIT, PIT) są rozliczane elektronicznie poprzez system e-deklaracje przez coraz 
większą ilość podatników, również przedsiębiorców. Chociaż składanie deklaracji pa-
pierowych wciąż pozostaje najpopularniejszym sposobem rozliczania się podatników, 
podatnicy coraz chętniej rozliczają się przez Internet. Obecna skala rozliczeń elektro-
nicznych to wynik ułatwień wprowadzanych przez resort finansów. Możliwość przesy-
łania popularnych deklaracji PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16, 
PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami) i deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) 
oraz PCC-3 bez podpisu elektronicznego i intuicyjność systemu e-Deklaracje pozwala 
podatnikom zaoszczędzić czas i pieniądze. Rezultaty wprowadzanych zmian są na-
stępujące. W zakresie podatku VAT/VAT-7 obserwuje się skokowy wzrost rozliczania 
podatku metodą elektroniczną (2010 – 1470817, 2011 – 2610936, 2012 – 3712484, 
I–III 2013 – 1142715). W obszarze CIT/CIT-8 (2010 – 9029, 2011 – 19134, 2012 – 
31972, I–III 2013 – 25167) oraz PIT/PIT-11 (2010 – 1087550, 2011 – 2095282, 2012 
– 4111184, I–III 2013 – 6004340) progres jest równie imponujący. W związku z tym, 
obecne wskaźniki Paying Taxes w zakresie czasu poświęcanego przez przedsiębiorców 
na wypełnianie zobowiązań podatkowych wydają się, zdaniem Ministra Finansów, 
mocno zawyżone.

Odnosząc się do pytania Pana Senatora dotyczącego uproszczania systemu podat-
kowego, pragnę uprzejmie poinformować, że w wyniku kontynuacji procesu uprosz-
czania systemu podatkowego w Polsce, wyrażającego się również w ograniczeniu obo-
wiązków związanych z realizacją zobowiązań podatkowych, Minister Finansów wydał 
rozporządzenie z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spo-
sobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi 
powinny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r., poz. 1083). Zgodnie z ww. rozporządzeniem, 
od 1 października 2012 r. podatnicy będący osobami fizycznymi mogą składać przez 
internet (system e-Deklaracje) deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-7, 
VAT-7K, VAT-7D) oraz deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 
(PCC-3), bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Są to 
następujące zeznania: deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, czy PCC-3 (lub ich ko-
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rekty) – za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.; de-
klaracje PCC-3 (lub ich korekty) związane ze zdarzeniem powodującym obowiązek 
zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, które miało miejsce po 31 grudnia 
2011 r. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia słusznie wskazano, że ok. 80% z po-
nad 1,6 mln podatników polskiego VAT, to osoby fizyczne. Uproszczenie składania 
deklaracji VAT-7 będzie zatem pomocne i korzystne dla tych podatników.

Ponadto, nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 57, poz. 
466) uproszczono składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej oraz upowszechnienia tej formy kontaktu podatników z organami podatkowymi. 
W ustawie m.in. umożliwiono podpisywanie deklaracji podatkowych, w tym deklaracji 
składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika po-
datnika, płatnika lub inkasenta.

Niemniej jednak, nie należy też zapominać o aktach prawnych z ostatnich lat, 
które mają na celu ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym 
w zakresie procedur podatkowych i administracyjnych. Są to:

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyj-
nych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342)

Zmiany obejmują m.in. modyfikację metody kasowej rozliczenia podatku VAT, re-
formę procedury korzystania z tzw. ulgi na złe długi w VAT, ograniczenie możliwości 
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie 
poniósł w PIT i CIT, ułatwienia w zakresie opodatkowania leasingu w podatkach do-
chodowych.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli 
i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378)

Zmiany obejmują m.in. możliwość wydawania przez Ministra Finansów ogólnych 
interpretacji przepisów prawa podatkowego na wniosek, wydłużenie terminu na skła-
danie deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 stycznia do 31 stycznia danego 
roku, umożliwienie stosowania procedur uproszczonych z zakresu prawa celnego do 
wyrobów akcyzowych.

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla oby-
wateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622)

Zmiany obejmują m.in. uchylenie przepisów nakładających obowiązek przedkła-
dania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu nu-
meru NIP i REGON, w sytuacji gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, 
możliwość przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitało-
wą. Taką możliwość będą mieli zarówno podatnicy opłacający podatek dochodowy na 
ogólnych zasadach, zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjono-
wanych jak i zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Należy wskazać, że od 2011 r. obowiązuje podwyższony limit zwolnienia podmio-
towego w VAT. Zgodnie ze znowelizowanym art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towa-
rów i usług, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodat-
kowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. 
Ponadto, należy zauważyć, od dnia 1 stycznia 2013 r. w podatkach dochodowych oraz 
w VAT obowiązują rozwiązania mające na celu ograniczenie zjawiska tzw. zatorów 
płatniczych. Stosowne rozwiązania zostały wprowadzone do ustaw o podatkach do-
chodowych oraz ustawy o VAT ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektó-
rych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r. poz. 1342) i polegają 
na obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z niezapłaceniem 
faktury w odpowiednim, wskazanym w przepisach, terminie. Ponadto, należy wskazać 
na niedawno wprowadzone ułatwienia w rozliczaniu ulgi na złe długi w VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie można się zgodzić ze stwierdzeniem, że proce-
dury administracyjne (system podatkowy) związane z płaceniem podatków są nadto 
skomplikowane. Podatnicy w Polsce mogą korzystać z szeregu instytucji prawnych 
(ogólne i indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, ułatwienia proce-
duralne dla tzw. małych podatników w CIT, PIT, VAT, zwolnienie podmiotowe w VAT, 
ryczałtowe formy opodatkowania podatkiem dochodowym) oraz pozaprawnych (portal 
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e-Deklaracje, Krajowa Informacja Podatkowa, strona internetowa Ministerstwa Fi-
nansów oraz strony internetowe organów terenowych administracji podatkowej) słu-
żących pomocą przy rozliczaniu zobowiązań podatkowych.

W kontekście dużej liczby wydanych interpretacji przepisów prawa podatkowego, 
należy zauważyć, że przytoczona przez Pana Senatora liczba 30 tys. wydanych in-
terpretacji przepisów prawa podatkowego jest wynikiem nie tyle częstej zmiany czy 
skomplikowania przepisów prawa podatkowego, co atrakcyjności oraz prostoty i po-
wszechnej dostępności tej instytucji. Zdaniem Ministra Finansów okoliczności czę-
stego korzystania z interpretacji podatkowych nie należy traktować w kategorii ne-
gatywnego symptomu w funkcjonowaniu systemu podatkowego. Wręcz przeciwnie, 
fakt ten stanowi dowód zaufania podatników do tej formy rozwiązywania wątpliwości 
prawnopodatkowych (instytucja ta umożliwia szybkie rozwiązanie skomplikowanych 
zagadnień minimalizując przy tym ryzyko podatkowe), co przekłada się również na 
wysoką ocenę polskiego systemu podatkowego.

Wpływ na taką ocenę ma niewątpliwie fakt, iż w Polsce wniosek o wydanie inter-
pretacji indywidualnej może zasadniczo złożyć każdy podatnik. Co więcej, w odróż-
nieniu od większości państw członkowskich Unii Europejskiej, polski system inter-
pretacji podatkowych przewiduje możliwość ich zaskarżenia do sądu. Oznacza to, że 
podatnik niezgadzający się z otrzymaną interpretacją może dochodzić swoich racji 
przed sądem administracyjnym. Na wysoką ocenę polskiego systemu ma także wpływ 
szeroko określony zakres spraw, które mogą być przedmiotem interpretacji podatko-
wych. Zasadniczo bowiem wniosek o wydanie interpretacji podatkowej może dotyczyć 
każdego zagadnienia podatkowego. W tym kontekście należy zauważyć, że w znacznej 
liczbie państw należących do Unii Europejskiej stosowany jest szereg ograniczeń te-
matycznych. Przykładowo w Danii zapytania podatników nie mogą dotyczyć podat-
ku VAT, ceł oraz podatków związanych ze spadkami. W Holandii interpretacje mogą 
dotyczyć tylko niektórych spraw związanych z opodatkowaniem międzynarodowych 
struktur biznesowych. Podobnie jest we Francji, gdzie interpretacje obejmują głównie 
zagadnienia międzynarodowego opodatkowania. W Czechach i na Słowacji informacje 
administracji podatkowych dotyczą tylko spraw z zakresu cen transferowych. W nie-
których państwach, np. w Niemczech i Hiszpanii, stosowane są natomiast ogranicze-
nia w postaci możliwości uzyskania interpretacji tylko w odniesieniu do zdarzeń przy-
szłych lub przeszłych lecz jeszcze nierozliczonych. Podkreślić również trzeba, że w wie-
lu krajach europejskich, np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, na Cyprze, podatnicy 
w ogóle nie mają możliwości skorzystania z wiążących interpretacji podatkowych. Na 
atrakcyjność polskiego systemu interpretacji indywidualnych składa się między inny-
mi stosunkowo krótki okres oczekiwania na jej otrzymanie, relatywnie niska opłata za 
jej wydanie, jak również szeroki zakres ochrony przysługującej wnioskodawcy z tytułu 
zastosowania się do treści uzyskanej interpretacji. Jego miernikiem jest bowiem nie 
tylko niski poziom zmian przepisów podatkowych, ale także dostępność skutecznych 
narzędzi zarządzania ryzykiem podatkowym. Jednym z takich instrumentów jest właś- 
nie pisemna interpretacja podatkowa, która gwarantuje podatnikom bezpieczeństwo. 
Ma to szczególne znaczenie przy uwzględnieniu podniesionej już zmienności prawa 
podatkowego jako immanentnej cechy każdego systemu podatkowego.

Odnosząc się po raz kolejny do Raportu Banku Światowego „Paying Taxes” nale-
ży zauważyć, iż raport ten promuje określone działania reformatorskie w dziedzinie 
podatków, tj. w szczególności możliwość dokonywania rozliczeń drogą elektroniczną. 
Warto zatem podkreślić, iż w tym obszarze w ostatnich latach dokonało się w Polsce 
wiele zmian na lepsze. Powoli zmiany te zaczynają również mieć swoje odzwiercie-
dlenie w rankingu Banku Światowego. O ile bowiem w „Paying Taxes 2010” Polska 
zajmowała odległe 151 miejsce wśród 183 krajów, to w raporcie z 2013 r. przesunęła 
się o 37 pozycji w górę zajmując 114 miejsce.

Należy wskazać, że Ministerstwo Finansów realizuje obecnie projekty: e-Podatki, 
e-Deklaracje 2 i e-Rejestracja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka 2007–2013. Projekty te stanowią element kompleksowego przedsięwzięcia 
o nazwie „Program e-Podatki”, którego celem jest zwiększenie efektywności realizacji 
zadań publicznych przypisanych Ministerstwu Finansów w modelu elektronicznej ad-
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ministracji zgodnie z celami 7. osi priorytetowej POIG „Społeczeństwo informacyjne 
– budowa elektronicznej administracji”.

Program „e-Podatki” jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia trans-
formacji polskiej administracji podatkowej. Są to działania organizacyjne, legislacyj-
ne i informatyczne mające na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowo-
czesne narzędzia zarządzania informacją. Realizacja Programu ma przyczynić się do 
wzrostu stopnia dobrowolnego wypełniania zobowiązań przez podatników m.in. dzięki 
świadczeniu przez administrację podatkową wysokiej jakości usług publicznych oraz 
zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu podatkowego zarówno po stronie po-
datników i płatników. Spowoduje to podniesienie efektywności tej administracji. Poja-
wią się korzyści społeczne związane z usprawnieniem obsługi podatników na wszyst-
kich szczeblach administracji podatkowej oraz zwiększeniem możliwości pozyskania 
informacji podatkowej.

Przyczyniło się do tego wdrożenie rozwiązań prawnych umożliwiających składa-
nie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej a także uruchomienie 
portalu www.e-deklaracje.gov.pl zawierającego m.in. interaktywne formularze podat-
kowe, instrukcje oraz informacje na temat stosowania systemu dla podatników i twór-
ców narzędzi informatycznych.

System e-Deklaracje ruszył 1 stycznia 2008 roku. Dla upowszechnienia dostępu 
do elektronicznego przesyłania deklaracji podatkowych przełomowy był jednak kwie-
cień roku 2009. Od początku tego miesiąca z e-Deklaracji korzystać mogą podatnicy 
podatku dochodowego od osób fizycznych nieposiadający kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. O tym, jak istotny był to krok, świadczy liczba deklaracji bez podpi-
su kwalifikowanego złożonych za pośrednictwem systemu e-Deklaracje w 2009 oraz 
pierwszych miesiącach 2013 r. W 2009 roku tą drogą deklaracje złożono zaledwie 
około 78 tys., natomiast w okresie od stycznia do maja 2013 r. ponad 3,4 mln, czyli 
ponad czterdziestokrotnie więcej niż w całym 2009 r.

Niewątpliwie dalsze działania w kierunku upowszechniania składania deklara-
cji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym realizowane 
przez Ministerstwo Finansów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka, Priorytet VII „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej admi-
nistracji”, przyczynią się do dalszej, stopniowej poprawy pozycji Polski w kolejnych 
edycjach rankingu Banku Światowego.

Choć już dzisiaj – jak wynika z przeprowadzonego w marcu 2013 r. badania KPMG 
w Polsce „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II edycja” – ponad połowa Po-
laków korzysta z narzędzi informatycznych (programów komputerowych) przy wypeł-
nianiu zeznań rocznych. Coraz więcej Polaków deklaruje również chęć internetowego 
rozliczenia się z urzędem skarbowym. Ponadto, dla większości Polaków wypełnianie 
zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest łatwe. Tylko 
17% podatników twierdzi, że rozliczenia z urzędem skarbowym są trudne, z czego za-
ledwie 1/3, czyli 5,6%, ocenia je jako bardzo trudne.

Powyższe badanie zdaje się zatem przeczyć twierdzeniu jakoby ustawa o podatku 
dochodowym od osób fizycznych („odwzorowana” w konstrukcji formularza podatko-
wego) była niezwykle skomplikowana. W systemie podatku dochodowego funkcjonuje 
bowiem szereg rozwiązań, które wpływają na jego uproszczenie. Do rozwiązań tych 
zaliczyć można np.:

1) likwidację obowiązku składania przez podatników miesięcznych deklaracji po-
datkowych,

2) likwidację obowiązku składania przez płatników miesięcznych deklaracji po-
datkowych,

3) możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych przez małych podatników i podatni-
ków rozpoczynających działalność,

4) możliwość wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek docho-
dowy w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym 
w roku poprzedzającym dany rok podatkowy,

5) możliwość wyboru ustalania różnic kursowych w oparciu o metodę wynikającą 
z przepisów o rachunkowości.
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Kolejnym rozwiązaniem niewątpliwie mającym wpływ na uproszczenie systemu 
podatkowego są zryczałtowane formy opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewi-
dencjonowanych oraz karta podatkowa, regulowane przepisami ustawy z dnia 20 li-
stopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjono-
wanych prowadzą ewidencję przychodów, w której ujmują wyłącznie przychody – nie 
ewidencjonują kosztów, ponieważ podstawę opodatkowania stanowi przychód bez po-
mniejszania o koszty jego uzyskania.

Z kolei wysokość podatku w formie karty podatkowej ustalana jest decyzją naczel-
nika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Podatnicy opodatkowani 
w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania 
zeznań podatkowych, oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Przechodząc natomiast do poruszonej w oświadczeniu Pana Senatora kwestii po-
zostawienia tylko trzech podatków (PIT, CIT, VAT) w jednakowej wysokości 15%, nale-
ży zauważyć, iż obecnie nie są prowadzone i planowane prace legislacyjne zmierzające 
do wprowadzenia ww. rozwiązania. Tym bardziej, że jak wynika z danych statystycz-
nych za 2011 r. nominalne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych ob-
liczonym przy zastosowaniu dwustopniowej skali podatkowej ze stawkami 18% i 32% 
(przed dokonaniem odliczeń z tytułu składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne) 
wyniosło 16,40% i było o 1,36 punktu procentowego niższe niż wynikające z rozlicze-
nia za 2008 r. Natomiast efektywne obciążenie dochodów osób fizycznych należnym 
podatkiem dochodowym (po zastosowaniu ulg i odliczeń) kształtowało się na poziomie 
zaledwie 7,86%, czyli było prawie o połowę niższe od ww. podatku w wysokości 15%. 
Z kolei efektywne obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych wyniosło za 
2011 r. 17,37%.

Do obniżenia obciążeń w podatkach dochodowych przyczyniają się działania pod-
jęte przez obecny Rząd, do których należą w szczególności:

1. Opowiedzenie się za utrzymaniem wprowadzenia od 2009 r. w podatku docho-
dowym od osób fizycznych dwustopniowej skali podatkowej ze stawkami 18% 
i 32%, jednym progiem podatkowym w wysokości 85.528 zł oraz kwotą zmniej-
szającą podatek w wysokości 556,02 zł;

2. Rozszerzenie od 2009 r. kręgu osób, które mogą korzystać z ulgi na dzieci 
o opiekunów prawnych mieszkających z dzieckiem oraz osoby pełniące funk-
cję rodziny zastępczej, a także zwiększenie, począwszy od rozliczenia rocznego 
za 2013 r., kwoty ulgi w rodzinach wielodzietnych. W stosunku do roku 2012 
kwota tej ulgi na trzecie dziecko wzrasta o 50%, natomiast na czwarte i każde 
kolejne o 100%;

3. Umożliwienie w ramach tzw. ulgi odsetkowej odliczenia od podstawy opodatko-
wania zarówno odsetek od kredytu mieszkaniowego udzielonego podatnikowi 
w latach 2002–2006 (np. na budowę domu), jak i od kredytu przeznaczonego 
na spłatę kredytu mieszkaniowego (tzw. kredyt refinansowy) lub konsolidacyj-
nego;

4. Umożliwienie preferencyjnego opodatkowania dochodów:
– osób samotnie wychowujących dzieci, w sytuacji gdy dziecko uczy się (stu-

diuje) poza granicami kraju lub uzyskuje dodatek pielęgnacyjny lub rentę 
socjalną,

– małżonków, w sytuacji gdy małżonkowie mają miejsce zamieszkania dla ce-
lów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfede-
racji Szwajcarskiej, a także dochodów małżonków, z których jeden podlega 
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej 
a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzecz-
pospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

5. Rozszerzenie zakresu zwolnień dotyczących: alimentów na rzecz dzieci do 
25 roku życia polegające na całkowitym zwolnieniu z opodatkowania (czyli bez 
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względu na ich wysokość) alimentów na dzieci, które otrzymują dodatek pielęg-
nacyjny lub rentę socjalną;

6. Opodatkowanie 10% zryczałtowanym podatkiem (zamiast skalą podatkową) 
nagród z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych 
lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w którymkolwiek 
z państw należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego;

7. Przywrócenie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym tzw. ma-
łych umów, tj. należności nieprzekraczających 200 zł, wynikających z umów 
cywilnoprawnych zawieranych z osobami niebędącymi pracownikiem płatnika.

Odnosząc się do pytania pierwszego Pana Senatora, biorąc pod uwagę obszar funk-
cjonowania podatku od towarów i usług, wskazać należy, że prawo krajowe w zakresie 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług zostało wraz z przystąpieniem Rzeczypo-
spolitej Polskiej do Unii Europejskiej objęte obowiązkiem harmonizacji z prawem unij-
nym. Harmonizacja prawa oznacza w tym przypadku, iż państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej, w tym również Polska, nie posiadają swobody kreowania własnych rozwiązań 
w zakresie prawa objętego harmonizacją, lecz tworząc przepisy prawa wewnętrznego 
w danym przedmiocie muszą ściśle uwzględniać zakres regulacji unijnych. W związku 
z powyższym, przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, a także 
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, muszą być zgodne z unijnymi przepisami 
prawa dotyczącymi podatku VAT, w szczególności z dyrektywą Rady 2006/112/WE 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Zmiany dokonywane w krajowych 
regulacjach z zakresu podatku od towarów i usług są, co do zasady, podyktowane ko-
niecznością dostosowania norm wewnętrznych do przepisów unijnych.

Należy również podkreślić, że z jednej strony podatek VAT stanowi podstawowe 
źródło krajowych wpływów budżetowych, z drugiej zaś – jego konstrukcja bywa wy-
korzystywana do tworzenia mechanizmów prowadzących do nadużyć skutkujących 
uszczupleniami budżetowymi. Tym samym, w przypadku regulacji dotyczących po-
datku VAT wyjątkowo istotne jest, aby konstruowane przepisy zapewniały warunki 
optymalnego administrowania i kontrolowania systemu tego podatku, co z kolei ma 
przełożenie na szczegółowe unormowanie tej materii.

O złożoności unijnego systemu podatku VAT świadczy liczne orzecznictwo Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego rozstrzygnięcia są wiążące dla 
wszystkich państw członkowskich i często są powodem konieczności zmian legisla-
cyjnych dostosowujących przepisy krajowe do tez wynikających z tych orzeczeń.

Należy jednocześnie zauważyć, iż jedną z najważniejszych przesłanek nowelizo-
wania prawa w obszarze podatku od towarów i usług jest upraszczanie systemu tego 
podatku, przy czym nie zawsze jest możliwe upraszczanie regulacji prawa krajowego 
w kontekście złożoności prawa unijnego i rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Reasumując, problem skomplikowanego systemu podatkowego, 
w tym w zakresie podatku od towarów i usług jest traktowany z należytą powagą.

Odpowiadając na pytanie drugie Pana Senatora „Czy jest podjęty plan uprosz-
czenia systemu podatkowego?” wskazać należy, iż prace nad regulacjami prawnymi 
o charakterze upraszczającym rozliczanie podatku od towarów i usług przez osoby 
prowadzące działalność gospodarczą oraz w zakresie odbiurokratyzowania niektórych 
wymogów administracyjnych są od lat sukcesywnie wprowadzane w życie.

Przykładem mogą być tu zmiany polegające na podwyższeniu limitu obrotu upraw-
niającego podatników do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z opodatkowania 
podatkiem od towarów i usług (z 50.000 zł w 2009 r. do 150.000 zł w 2011 r.). Podwyż-
szenie tego limitu przyczynia się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodar-
czej podatnikom osiągającym niewielkie obroty, gdyż w znacznym stopniu redukuje 
obciążenia administracyjne, co w konsekwencji wpływa korzystnie na rozwój drobnej 
wytwórczości.

Jako kolejny przykład uproszczenia obowiązków w zakresie podatku VAT moż-
na wskazać obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. przepisy, na podstawie których zli-
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beralizowane zostały zasady przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych. 
Na mocy tych przepisów została wprowadzona dowolność formatu elektronicznego 
w jakim może być przesłana faktura elektroniczna, pod warunkiem zapewnienia au-
tentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktury przez cały 
okres przechowywania. Powyższe rozwiązanie było bardzo pozytywnie odbierane przez 
przedsiębiorców i oceniane jako szczególnie liberalne na tle analogicznych regulacji 
obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wskazać również należy, że zakończyły się prace nad pełną implementacją dyrek-
tywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepi-
sów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1), zwanej dalej 
„dyrektywą 2010/45/UE”, które doprowadziły do wdrożenia kolejnych ułatwień w za-
kresie fakturowania.

A mianowicie, od dnia 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy rozporządze-
nia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad 
ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi 
kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528), które zawiera regulacje mające na celu dalszą 
liberalizację standardów przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej 
wprowadzonych już rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. 
(Dz. U. Nr 249, poz. 1661) tak, aby faktury papierowe oraz faktury przesyłane i prze-
chowywane w formie elektronicznej były traktowane w ten sam sposób.

Ponadto również od dnia 1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany wprowadzone 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozpo-
rządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, spo-
sobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowa-
nia zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1428), które wprowadziły 
uproszczenia w zakresie fakturowania poprzez:

– zniesienie obowiązku umieszczania na fakturach dokumentujących sprzedaż 
paliw do pojazdu samochodowego numeru rejestracyjnego tego pojazdu;

– wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych w przypadku gdy 
kwota transakcji nie będzie przekraczać kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwoty 
na fakturze będą określone w euro);

– likwidację sformalizowanej procedury i warunków wystawiania faktur przez na-
bywcę (kwestie wyboru „samofakturowania” i sposobu zatwierdzania poszcze-
gólnych faktur przez sprzedawcę pozostawiono całkowicie w gestii stron trans-
akcji); umożliwienie podatnikom wyboru sposobu obliczania kwoty podatku 
wychodząc od kwoty brutto świadczenia;

– umożliwienie podatnikom wystawiania faktur zbiorczych za wszystkie transak-
cje dokonane w ciągu całego miesiąca kalendarzowego;

– wydłużenie terminu wystawiania faktur dokumentujących dostawy wewnątrz-
wspólnotowe oraz świadczenie usług, dla których miejscem świadczenia jest 
miejsce określone w art. 28b ustawy, na rzecz podatników podatku od war-
tości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfi-
kowanych dla VAT lub obowiązanych do takiej identyfikacji, świadczonych na 
terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, dla których 
zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca oraz 
świadczenie usług stanowiących import usług (faktury mogą być wystawiane 
nawet do 15. dnia następującego po miesiącu, w którym transakcje te miały 
miejsce).

Od dnia 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 35), które wprowadzą dalsze uproszczenia w zakresie fakturowania 
(m.in. wydłużone zostaną ostateczne terminy wystawiania faktur dla wszystkich 
transakcji aż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 
transakcji, pozostawiając przedsiębiorcom całkowitą swobodę odnośnie do tego czy 
faktury mają dokumentować jedną czy więcej transakcji dokonanych w ciągu miesią-
ca kalendarzowego).
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Aktualnie są podejmowane działania mające na celu ograniczenie nierównowagi 
finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekono-
micznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, ograniczonego przez słabą koniunk-
turę na głównych rynkach eksportowych. W związku z tym w dokumencie „Program 
konwergencji. Aktualizacja 2013”, przyjętym w dniu 30 kwietnia 2013 r. przez Radę 
Ministrów przewiduje się utrzymanie po 2013 r. podwyższonych na okres przejściowy 
stawek VAT na niezmienionym poziomie (tj. 23%, 8%).

Nie prowadzono, z uwagi na wspomniany kontekst harmonizacyjny, analiz przy-
puszczalnych korzyści płynących z uproszczenia systemu podatkowego w zakresie 
podatku od towarów i usług. Ponadto, pragnę poinformować, że nie są prowadzone 
obecnie prace legislacyjne nad wprowadzeniem jednej stawki podatku VAT w wyso-
kości 15%.

Odnosząc się do ostatniego pytania Pana Senatora należy wskazać, że prowadzo-
ne są analizy porównawcze systemu podatkowego w zakresie podatku od towarów 
i usług w Polsce i w innych krajach, w tym w zakresie jego skuteczności i prostoty. 
Należy jednak pamiętać, że podatek VAT jest podatkiem zharmonizowanym i pań-
stwa członkowskie UE nie posiadają całkowitej swobody kreowania własnych rozwią-
zań w zakresie prawa objętego harmonizacją. Tworząc przepisy prawa wewnętrznego 
w danym przedmiocie muszą państwa członkowskie Unii Europejskiej ściśle uwzględ-
niać zakres regulacji unijnych.

Przedstawiając powyższe dodatkowo informuję, w związku z podniesieniem kwestii 
odpowiedzialności solidarnej w VAT przez Pana Senatora, że w dniu 28 maja 2013 r. 
został przekazany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Należy podkreślić, że zaobserwowane na terytorium Polski gwałtowne nasilenie 
się procederu nadużyć w podatku od towarów i usług w obrocie towarami wrażliwymi 
(tj. niektórymi wyrobami stalowymi, paliwami i złotem nieobrobionym) wymaga zdecy-
dowanej reakcji ze strony Ministerstwa Finansów i służb skarbowych, w tym również 
działań o charakterze legislacyjnym. Okoliczności towarzyszące takim oszustwom po-
zwalają uznać, że krajowy system podatku VAT stał się przedmiotem zorganizowa-
nych ataków o charakterze przestępczym. Skala nadużyć oraz ich szkodliwość dla 
państwa, gospodarki i uczciwych przedsiębiorców, wskazują zatem na niezbędność 
wprowadzenia do polskiego systemu VAT instytucji odpowiedzialności solidarnej oraz 
innych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom.

W projekcie ustawy przewiduje się w celu ograniczenia nadużyć podatkowych ob-
jęcie obrotu niektórymi wyrobami stalowymi (półproduktami) mechanizmem odwrot-
nego obciążenia, w którym podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT 
będzie nabywca. W obrocie tymi towarami został potwierdzony proceder wyłudzania 
podatku VAT.

Ponadto w związku z rozszerzeniem załącznika nr 11 do ustawy proponuje się 
objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia dostawy: niebezpiecznych odpadów za-
wierających metal, odpadów z papieru i tektury oraz niektórych surowców wtórnych 
nieobjętych obecnie odwrotnym obciążeniem. Równocześnie proponuje się wprowa-
dzenie dla podatników dokonujących sprzedaży takich towarów wrażliwych jak nie-
które wyroby stalowe nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, paliwa i złoto 
nieobrobione, 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych. Aby rozwiązanie było propor-
cjonalne do wagi problemu proponuje się aby dotyczyło ono podatników, u których 
wielkość obrotu towarami wrażliwymi przekraczała określony pułap. Ponadto propo-
nuje się wprowadzić instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowią-
zania podatkowe w VAT sprzedawcy dla ww. obszarów, w których wyłączone byłyby 
deklaracje kwartalne.

Nałożenie na osoby nabywające towary szczególnie narażone na oszustwa polega-
jące na wyłudzeniu podatku VAT solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania po-
datkowe zbywcy będzie pełniło przede wszystkim funkcję prewencyjną, przejawiającą 
się m.in. w dokładniejszym kontrolowaniu przez podatników swoich kontrahentów. 
Zwiększenie odpowiedzialności podatników z tytułu zawieranych przez nich transak-
cji powinno przyczynić się do stopniowego eliminowania z łańcucha dostaw podmio-
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tów nastawionych na oszustwa podatkowe, a tym samym do poprawy kondycji go-
spodarczej przedsiębiorstw działających w tych obszarach, które prawidłowo regulują 
zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług.

Ponadto, wskazać należy, że analiza porównawcza systemów podatkowych funk-
cjonujących w Polsce i w innych krajach została przeprowadzona pod kątem istnienia 
w systemach prawnych różnych krajów norm ogólnych służących przeciwdziałaniu 
unikaniu opodatkowania.

Analiza wykazała, że klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania 
jest standardem w innych rozwiniętych gospodarczo krajach, a Polska należy obec-
nie do nielicznych państw, gdzie nie ma takich instrumentów. Na zagrożenia unika-
nia opodatkowania zwróciła także uwagę Komisja Europejska w Zaleceniach z dnia 
6.12.2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego [C(2012)8806]. Jednym 
z zalecanych przez Komisję rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie praktykom 
agresywnego planowania podatkowego powodujących unikanie opodatkowania, jest 
przyjęcie przez państwa członkowskie ogólnej zasady dotyczącej zwalczania nadużyć 
podatkowych. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w formule zaproponowa-
nej w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw opiera się na wzorcach i standardach bezpieczeństwa 
wypracowanych przez inne kraje.

Odnosząc się do obaw Pana Senatora dotyczących zwiększenia swobody decyzyjnej 
urzędników w związku ze stworzeniem mechanizmu pozwalającego na pominięcie 
przez organy podatkowe transakcji dokonanych przez podatnika bez uzasadnionego 
powodu biznesowego stwierdzić należy, że są one bezzasadne. Organy władzy publicz-stwierdzić należy, że są one bezzasadne. Organy władzy publicz-
nej działają na podstawie i w granicach prawa. W przypadkach stwierdzenia, iż ww. 
zasada została naruszona, podatnikowi przysługuje sądowa ochrona. Ponadto, obo-
wiązujące regulacje statuują zasadę wstrzymania wykonania decyzji organu podat-
kowego pierwszej instancji, zatem w przypadku niezaakceptowania decyzji organów 
podatkowych tej instancji i wniesienia odwołania, podatnik nie poniesie konsekwencji 
finansowych związanych z wydaniem decyzji w tej instancji. Obowiązujące regula-
cje pozwalają również na wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznych, w przypadku 
wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Ministerstwo Finansów pragnie wyja-
śnić, że pracownicy administracji podatkowej i skarbowej podlegają odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej i karnej, a decyzje organów podatkowych podlegają kontroli i nad-
zorowi organów wyższego stopnia oraz sądów administracyjnych. Ponadto, należy za-
uważyć, że proponowana klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania będzie 
miała zastosowanie w odniesieniu do podatników podejmujących fikcyjne działania 
gospodarcze i tworzących sztuczne konstrukcje prawne, które mają im przysporzyć 
znaczne korzyści podatkowe. Dla zastosowania klauzuli konieczne będzie udowodnie-
nie przez organ podatkowy, że korzyści podatkowe uzyskane przez takie konstrukcje 
prawne mają znaczny rozmiar. Przewidywalność reakcji administracji podatkowej za-
pewni wydawanie, na wniosek zainteresowanego, pisemnej opinii w zakresie istnienia 
przesłanek zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Właściwym do 
wydania opinii zabezpieczającej będzie Minister Finansów. Stworzenie niezależnego 
od administracji podatkowej opiniodawczego panelu eksperckiego – Rady do Spraw 
Unikania Opodatkowania, która będzie wydawać opinie o zasadności zastosowania 
klauzuli w indywidualnych sprawach na etapie postępowania odwoławczego, dodat-
kowo wzmocni przewidywalność stosowania klauzuli. Ponadto, w celu zabezpieczenia 
interesów podatników związanych z wejściem w życie ww. klauzuli przewiduje się 
wprowadzenie przepisu o wstrzymaniu z mocy prawa wykonania decyzji wydanej na 
podstawie tej klauzuli do czasu upływu terminu do wniesienia skargi do sądu admi-
nistracyjnego lub wydania prawomocnego orzeczenia sądowego.

Odnosząc się do stwierdzeń Pana Senatora dotyczących funkcjonowania kontroli 
skarbowej pragnę uprzejmie podkreślić, że organy kontroli skarbowej dążą do sprawne-
go, szybkiego i jak najmniej uciążliwego dla kontrolowanych prowadzenia postępowań 
kontrolnych. Należy jednak zauważyć, że postępowania kontrolne różnią się od siebie, 
każde jest odrębne i wymaga różnego wkładu pracy. Na długość czasu trwania kontro-
li ma wpływ kilka czynników, przede wszystkim złożoność stanu faktycznego i stanu 
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prawnego sprawy. W ostatnich latach kontrola skarbowa skupia się na obszarach stano-
wiących największe zagrożenie dla budżetu państwa. Kontrole podmiotów działających 
w tych obszarach wymagają często żmudnego pozyskiwania materiałów dowodowych, 
a także występowania do innych organów i instytucji w celu pozyskania informacji lub 
weryfikacji danych (m.in. informacje bankowe, informacje uzyskiwane od zagranicznych 
administracji podatkowych i celnych). Na długość trwania postępowań kontrolnych 
wpływ mają również obligatoryjne terminy na dokonywanie określonych czynności w po-
stępowaniach wynikające z przepisów proceduralnego prawa podatkowego.

W tym miejscu należy przypomnieć, że w obszarze kontroli podatkowej podejmuje 
się kroki w zakresie efektywnego wykorzystywania przez urzędy skarbowe informa-
tycznych narzędzi analitycznych, takich jak ACL i IDEA, wspomagających kontrole 
podatników prowadzących księgi w formie elektronicznej. Działania te mają na celu 
zwiększenie efektywności i skrócenie czasu trwania kontroli podatkowych u przedsię-
biorcy. Podejmowane są również działania prewencyjne, będące elementem Strategii 
Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym polegające na kierowaniu do grup podatników 
informacji o ich obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego (w celu 
ujednolicenia w skali kraju zakresu kierowanych do podatników informacji corocznie 
przygotowane są karty informacyjne dla poszczególnych obszarów ryzyka).

Odnosząc się do zarzutu używania w ustawach podatkowych różnych definicji 
np. samochodu ciężarowego należy zauważyć, że przepisy ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze 
zm.) nie normują dla celów podatku od środków transportowych definicji poszczegól-
nych środków transportowych. Kwalifikacja środków transportowych podlegających 
opodatkowaniu jest dokonywana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) i wydanych na 
jej podstawie przepisów wykonawczych.

Jednocześnie pragnę poinformować Pana Senatora, że propozycje zmian doprecy-
zowujących lub upraszczających przepisy ustaw podatkowych regulujących opodat-
kowanie tzw. podatkami lokalnymi zawiera przygotowany przez Ministerstwo Admini-
stracji i Cyfryzacji projekt założeń projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i orga-
nizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Odnosząc się do wątpliwości oraz zastrzeżeń Pana Senatora dotyczących funk-
cjonowania administracji podatkowej w Polsce, pragnę uprzejmie zauważyć, że pro- podatkowej w Polsce, pragnę uprzejmie zauważyć, że pro-
wadzone są systematyczne prace zmierzające do przeprowadzenia transformacji pol-zmierzające do przeprowadzenia transformacji pol-
skiej administracji podatkowej. Celem trwających prac jest bardziej efektywne świad-
czenie usług publicznych.

Dotychczas zrealizowane zostały następujące działania:
1. Usprawniono system przyjmowania deklaracji drogą elektroniczną m.in. po-

przez możliwość składania deklaracji zeznań rocznych drogą elektroniczną 
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
uproszczenie zasad udzielania pełnomocnictwa do ich składania, możliwość 
składania przez pozostałe podmioty gospodarcze szeregu deklaracji z podpisem 
kwalifikowanym;

2. Uruchomiono usługę zwrotu podatku VAT zapłaconego przez podatników w in-
nych krajach UE według unijnej procedury VAT Refund;

3. Uruchomiono Centralny Rejestr Podmiotów (CRP-KEP), co radykalnie zmniej-
szyło obowiązki ewidencyjne podatników będących osobami fizycznymi. Uwol-
niono bowiem osoby fizyczne od obowiązków ewidencyjnych związanych z nada-
waniem identyfikatora NIP. Skrócono także do jednego dnia czas nadawaniu 
NIP dla osób zgłaszających działalność gospodarczą, rezygnując z trybu jego 
nadawania w drodze decyzji administracyjnej;

4. Usprawniono obsługę przekazywania kwot 1% podatku PIT organizacjom po-
żytku publicznego.

W kolejnych latach:
1. Doskonalone będą mechanizmy przyjmowania dokumentów i wymiany infor-

macji pomiędzy podatnikiem a Administracją Podatkową. Utworzony zostanie 
„Portal Podatkowy” służący upowszechnieniu aktualnych i bieżących informa-
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cji podatkowych, dotyczących zmian w przepisach, obowiązujących wykładni 
przepisów i innych informacji o charakterze ogólnym oraz informacji dedykowa-
nych konkretnemu podatnikowi, jak np. bieżący wgląd w stan spraw i rozliczeń 
podatkowych: zbliżające się terminy złożenia oczekiwanych od niego deklaracji, 
obowiązujące go terminy płatności należności podatkowych; portal umożliwiać 
będzie również komponowanie i rozsyłanie informacji do podatników,

2. Zmodyfikowany zostanie system zbierania informacji od pracodawców (płatni-
ków podatku PIT) co zaowocuje wyeliminowaniem z obiegu około 26 mln pa-
pierowych dokumentów, oszczędzając czas i pieniądze podatników i płatników, 
tworząc jednocześnie bazę informacyjną dla wstępnie wypełnianych zeznań 
rocznych,

3. Uruchomione zostaną wszystkie docelowe funkcje systemu dla podatku PIT 
w tym oczekiwana społecznie usługa tzw. wstępnie wypełnianych zeznań rocz-
nych oraz wszystkie docelowe funkcje systemu dla podatku CIT i VAT, znaczą-
co ułatwiające i upraszczające komunikację elektroniczną między podatnikiem 
a administracją,

4. Uruchomiony zostanie centralny system rozliczeń podatników i płatników.
Ponadto, stale podejmowane są działania zmierzające do tego, aby informacja na 

temat prawa podatkowego była coraz bardziej dostępna dla podatnika (np. dni otwarte 
urzędów skarbowych w ramach akcji Szybki PIT i organizowane doraźnie najczęściej we 
współpracy z samorządem lokalnym punkty informacyjne, punkty przyjmowania ze-
znań oraz kampanie promocyjne w ramach przekazywania 1% podatku na rzecz OPP).

Podatnicy w razie wątpliwości co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatko-
wego w ich indywidualnych sprawach, mają możliwość uzyskania indywidualnych in-
terpretacji przepisów prawa podatkowego, które w imieniu Ministra Finansów, wyda-
wane są przez Krajową Informację Podatkową. Krajowa Informacja Podatkowa udziela 
również telefonicznej informacji podatkowej, a w okresie składania zeznań rocznych 
uruchamia dodatkowy numer, pod którym podatnicy mogą uzyskać informacje na 
temat rozliczeń rocznych (konsultanci z Biur KIP uczestniczą w akcji Szybki Pit, pod-
czas której udzielają podatnikom odpowiedzi na pytania z zakresu rozliczeń rocznych, 
które podatnicy zadają drogą mailową).

W tym miejscu należy odnieść się również do podniesionej w piśmie Pana Senatora 
uwagi o „30 tysiącach interpretacji prawa podatkowego wydawanych rocznie przez 
uprawnione izby skarbowe, często ze sobą sprzecznych”. Należy wskazać, iż w od-
niesieniu do pisemnych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowe-
go (interpretacji indywidualnych), wydawanych na podstawie art. 14b ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie można 
mówić o nałożeniu na podatnika obowiązków. Decyzja o zastosowaniu się do interpre-
tacji zależy bowiem wyłącznie od woli podatnika. Jednakże zastosowanie się do inter-
pretacji przez podatnika powoduje, iż zostaje on objęty ochroną wynikającą z art. 14k 
– 14m ustawy – Ordynacja podatkowa. Ochrona ta gwarantuje wnioskodawcy zabez-
pieczenie przed negatywnymi skutkami zastosowania się do błędnej interpretacji.

Natomiast rozbieżność w zakresie interpretacji indywidualnych pojawia się w przy-
padku, gdy co najmniej dwie interpretacje, osadzone co do istotnych elementów w toż-
samym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, rozstrzygają dane zagadnienie 
w odmienny sposób. Wystąpienie takiej sytuacji stanowi dla Ministra Finansów sy-
gnał, iż przynajmniej jeden z tych aktów jest nieprawidłowy i wymaga podjęcia działań 
zmierzających do jego zmiany. Nieprawidłowość interpretacji uzasadniająca jej zmia-
nę wystąpi wówczas, gdy przyjęte w niej wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego 
nie znajduje dostatecznego uzasadnienia we wnioskach wypływających z poprawnej 
wykładni tego prawa.

Należy w tym miejscu wskazać, iż każda informacja na temat rozbieżności w za-
kresie wydawanych przez organy upoważnione interpretacji indywidualnych na bieżą-
co poddawana jest szczegółowej analizie przez Ministra Finansów.

W przypadku potwierdzenia istnienia w obrocie prawnym rozbieżnych interpreta-
cji podejmowane są działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowych roz-
strzygnięć.
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Konieczność podjęcia tych działań podyktowana jest treścią przepisu art. 14a 
ustawy – Ordynacja podatkowa, który nakłada na Ministra Finansów m.in. obowią-
zek dążenia do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy 
podatkowe. Ta właśnie norma prawna obliguje bowiem Ministra Finansów do eli-
minowania z obrotu prawnego wszelkich sprzecznych (rozbieżnych) indywidualnych 
interpretacji podatkowych.

W wyniku tych działań, na około 174 tys. wydanych interpretacji, od połowy 
2007 r. do chwili obecnej przekazano do weryfikacji niespełna 5 tys. interpretacji in-
dywidualnych, z czego uznanych za nieprawidłowe i zmienionych zostało ponad 1570 
aktów. Ilość interpretacji, które można ewentualnie określić jako rozbieżne jest zatem 
nieznaczna w stosunku do liczby wydanych interpretacji ogółem. Ponadto przez 7 lat 
funkcjonowania instytucji interpretacji, w obecnym kształcie, do sądów administra-
cyjnych zaskarżonych zostało tylko 7% ze wszystkich wydanych interpretacji. Ozna-
cza to, że wykładnia przepisów dokonywana w interpretacjach w olbrzymiej większości 
jest akceptowana przez społeczeństwo. Liczba składanych wniosków o interpretacje 
podatkowe wskazuje na to, iż są one pożądaną usługą świadczoną przez organy pań-
stwowe poprzez to, iż przystępnie wyjaśniają przepisy prawa, których zrozumienie jest 
kluczem do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków i korzystania z przysługu-
jących obywatelom praw. Potwierdza to skuteczność przyjętych rozwiązań legislacyj-
nych, jak i organizacyjnych w tym zakresie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
Jakiś czas temu Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło sukces zwią-

zany z przyjęciem przez Radę Ministrów tak zwanej ustawy przedszkolnej. 
Celem planowanej reformy miało być obniżenie opłat dla rodziców, zwiększe-
nie liczby miejsc w przedszkolach oraz wsparcie samorządów. Z zapowiedzi 
Pani Minister wynika, że od 1 września 2014 r. opłata za każdą dodatkową 
godzinę opieki przedszkolnej wyniesie 1 zł. Obecnie jest tak, że jeśli dziecko 
przebywa w przedszkolu dłużej niż pięć godzin (pięć godzin to czas prze-
znaczony na realizowanie zadań zgodnych z podstawą programową wycho-
wania przedszkolnego) gminy obciążają rodziców opłatami. Wysokość opłat 
za pozostałe godziny (powyżej pięciu) ustalają rady gmin. Z danych resortu 
edukacji wynika, że są takie gminy, które w ogóle nie pobierają opłat z tego 
tytułu, i takie, gdzie opłata wynosi powyżej 3 zł za godzinę. Na przykład we 
Wrocławiu, skąd pochodzę, opłata wynosi 2,70 zł. MEN informował także, że 
61% dzieci przebywa w przedszkolach dłużej niż pięć godzin dziennie.

Ministerstwo planuje osiągnąć zapowiadany cel, wypłacając samorzą-
dom wyższe dotacje z budżetu państwa. W ten sposób można by obniżyć 
opłaty w przedszkolach, jednak przedstawiciele samorządów podkreślają, 
że rząd przyjął te założenia mimo ich negatywnego stanowiska, które zgłosili 
na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zmiany 
w finansowaniu przedszkoli bezpośrednio wpływają na zadania oraz finan-
sowanie gmin, zatem powinny zostać uzgodnione z nimi wcześniej. Ponadto 
samorządy przekonują, że jest to działanie niezgodne z ustawą o samorzą-
dzie gminnym, która mówi wprost, że wszelkie zadania własne – a do takich 
należy opieka przedszkolna – mogą być finansowane z dochodów własnych 
gminy lub subwencji. Ponadto Wrocław jako jedyne duże miasto w Polsce 
radzi sobie z powszechnym już problemem wolnych miejsc w przedszkolach, 
a obniżenie stawki za każdą dodatkową godzinę opieki nad dzieckiem do 
1 zł spowoduje w budżecie gminy ubytek rzędu 10 milionów zł rocznie.

W związku z wątpliwościami, jakie budzi projekt ustawy, chciałbym za-
pytać o następujące kwestie.

1. Dlaczego ministerstwo chce za wszelką cenę ingerować w zadania, 
z których do tej pory należycie wywiązywały się samorządy? Czy nie chodzi 
tu jedynie o zabieg marketingowy?

2. Swoje wątpliwości w stosunku do reformy zgłaszają nie tylko samo-
rządowcy, ale także Ministerstwo Finansów. W jaki konkretny sposób MEN 
chce wykorzystać pieniądze z dotacji, aby nie było problemów z określeniem 
sposobu jej rozliczenia?

3. W jaki sposób MEN chce współpracować z samorządami w tym za-
kresie?

4. System zatrudniania i wynagradzania nauczycieli przedszkolnych 
jest analogiczny do rozwiązań szkolnych i opiera się na Karcie Nauczyciela, 
dlaczego więc szkoły i przedszkola mają być traktowane inaczej?

5. Samorządy obawiają się także, że dotacje wiążą się z koniecznością 
dodatkowej obsługi administracyjnej i kontrolnej, co zwiększy koszty refor-
my. Jak Ministerstwo Edukacji Narodowej chce rozwiązać ten problem?

6. Czy nie byłoby lepiej obniżyć opłaty za opiekę tylko tym rodzicom, 
którzy są w gorszej sytuacji materialnej? Dzięki temu za zaoszczędzone pie-
niądze można stworzyć nowe przedszkola.

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oddowiedd�

Warszawa, 2013.06.04

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Jarosława Wojciecha 

Obremskiego podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2013 r. (BPS-043- 
-33-1389/13) uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), do zadań własnych gminy 
należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, 
a taką potrzebą jest m.in. organizacja wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 
3–6 lat. Przekazując gminom z dniem 1 stycznia 1992 r. zadanie zakładania i prowa-
dzenia m.in. publicznych przedszkoli, ustawodawca określił jednocześnie, że jest to 
obowiązkowe zadanie własne gmin (art. 105 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, samorząd terytorial-
ny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw 
istotną część zadań publicznych samorząd terytorialny wykonuje w imieniu własnym 
i na własną odpowiedzialność. Do istoty samorządu terytorialnego należy zasada samo-
dzielności wykonywania zadań publicznych. Jednym z istotnych elementów samodziel-
ności jednostek samorządu terytorialnego jest samodzielność finansowa, tzn. prawo 
samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej – pobierania dochodów określonych 
w ustawach (władztwo dochodowe) oraz dysponowania nimi – w granicach określonych 
przez ustawy – dla realizacji prawnie określonych zadań (władztwo wydatkowe).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), dochodami 
własnymi jednostek samorządu terytorialnego są m.in. udziały we wpływach z po-
datku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób 
prawnych (CIT).

Nie można przy tym zgodzić się z przytaczanymi przez Pana Senatora opiniami sa-
morządów, że wszelkie zadania własne mogą być finansowane z dochodów własnych 
gminy lub subwencji. Przykładowo, przyznawanie stypendiów szkolnych jest zada-
niem własnym jednostek samorządu terytorialnego, zaś źródłem sfinansowania tego 
zadania jest dotacja z budżetu państwa.

Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa wydają się najlepszą formą 
wsparcia gmin w realizacji ich zadania własnego, jakim jest organizowanie wychowa-
nia przedszkolnego. Ten sposób przepływu środków budżetowych będzie wspomagać 
realizację konkretnego celu, jakim jest zwiększenie dostępu dzieci do edukacji przed-
szkolnej przy zachowaniu warunków wykorzystania tych środków przez gminy.

Proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie-
których innych ustaw przyznawanie dotacji na wsparcie gmin w realizacji zadań do-
tyczących wychowania przedszkolnego jest zgodne z art. 5a ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty, który rozstrzyga, że środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym 
prowadzenie i utrzymanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, za-
gwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie zaś jedynie 
w dochodach własnych.

Należy także podkreślić, że strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego zaopiniowała projekt pozytywnie z uwagami, które zostały 
częściowo uwzględnione.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniu 30 kwietnia 2013 r. Rada Mini-
strów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
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innych ustaw i przesłała go do Sejmu RP celem dalszego procedowania (Druk Sej-
mowy Nr 1312). W dniu 21 maja br. zakończyło się pierwsze czytanie projektu w po-
łączonych Komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej. Komisje przyjęły projekt bez głosów sprzeciwu. Przewiduje się, 
że ustawa będzie obowiązywać od 1 września 2013 r.

Projekt jest konsekwencją zapowiedzi Rządu o konieczności wsparcia finansowego 
jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu wychowania przed-
szkolnego, poprzez dotowanie z budżetu państwa.

Celem zmian w ustawie o systemie oświaty, jest systematyczne zwiększanie do-
stępności wychowania przedszkolnego zakończone 1 września 2017 r. zapewnieniem 
wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca realizacji wychowania przedszkol-
nego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w których usta-
wowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie 
przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.

Osiągnięcie tego celu spowoduje, że wskaźnik upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku 3–5 lat w niedalekiej przyszłości będzie porównywalny 
ze wskaźnikami w innych krajach UE1).

Projektowane zmiany mogą mieć także pozytywny wpływ na zwiększenie udziału 
kobiet w rynku pracy, a w dalszej perspektywie mogą korzystnie wpłynąć na poprawę 
wskaźników demograficznych.

Cel ten będzie osiągnięty dzięki:
1) wprowadzeniu dotacji celowej dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę 

warunków wychowania przedszkolnego;
2) ustawowemu ograniczeniu wysokości opłat pobieranych od rodziców za świad-

czenia udzielane przez publiczne przedszkole oraz publiczną inną formę wy-
chowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy 
czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – projektuje się, że od 1 wrześ- 
nia 2013 r. opłata ta nie będzie przekraczała 1 zł za godzinę zajęć ponad usta-
lony przez organ prowadzący bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki;

3) zapewnieniu możliwości korzystania z przedszkoli niepublicznych, w których 
opłaty i czas świadczonego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki będą 
takie same jak ustalone przez radę gminy dla przedszkoli publicznych (lub ko-
rzystniejsze), poprzez umożliwienie otrzymania przez przedszkole niepublicz-
ne dotacji na każde dziecko w wysokości równej wydatkom bieżącym przewi-
dzianym na jednego wychowanka w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez gminę, pomniejszonym o opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budże-
tu gminy (niepubliczne przedszkola dotowane w 100%) – podobne rozwiązanie 
dotyczy niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, w tym, że 
dotacja będzie zwiększona do 50%;

4) wprowadzeniu zasady, że wszystkie zajęcia odbywające się w czasie przekracza-
jącym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przed-
szkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz nie-
publicznych przedszkolach dotowanych w 100%, będą prowadzone w ramach 
opłat ustalonych przez radę gminy.

Równocześnie:
1) nałożony zostanie na gminy obowiązek zapewnienia od dnia 1 września 2015 r. 

każdemu dziecku czteroletniemu, a od dnia 1 września 2017 r. także każdemu 
dziecku trzyletniemu, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego;

2) wprowadzony będzie mechanizm zobowiązujący gminę, której mieszkańcem 
jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w innej gminie, w pro-
wadzonym przez nią publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wycho-
wania przedszkolnego lub w przedszkolu niepublicznym dotowanym w 100%, 

1) Oczekiwana w 2020 roku wartość wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego 
dzieci w wieku 3–5 lat, określona w dokumencie „Perspektywa uczenia się przez całe życie” 
powinna wynosić, co najmniej 90%.
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do zwrotu wydatków związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania 
przedszkolnego;

3) wprowadzona zostanie możliwość realizowania wczesnego wspomagania rozwo-
ju dziecka w innych formach wychowania przedszkolnego.

Dodatkowo zwiększeniu dostępności wychowania przedszkolnego sprzyjać będzie:
1) umożliwienie gminom zapewniania miejsca wychowania przedszkolnego 

w przedszkolu publicznym, publicznej innej formie wychowania przedszkolne-
go, prowadzonych przez inne organy niż gmina lub niepublicznym przedszkolu 
dotowanym w 100% (albo niepublicznej innej formie wychowania przedszkol-
nego dotowanej w 50%), pobierającym od rodziców opłaty za korzystanie z wy-
chowania przedszkolnego nie wyższe niż w przedszkolach publicznych prowa-
dzonych przez gminę;

2) umożliwienie gminom organizowania dowozu do publicznego przedszkola, pu-
blicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszko-
la dotowanego w 100% również w sytuacji, gdy odległość, jaką musi pokonać 
dziecko z domu do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub 
szkoły jest mniejsza niż określona ustawie;

3) umożliwienie gminom zwalniania rodziców w całości lub części z opłat za korzy-
stanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.

Wysokość dotacji celowej na dany rok będzie obliczana, jako iloczyn kwoty rocznej 
i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, 
ustalanej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) według 
stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Roczna kwota dotacji z budżetu państwa przypadać będzie na każde dziecko ko-
rzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, bez względu na czas jego 
przebywania w przedszkolu. Oznacza to, że gmina otrzyma dotację również na dzieci, 
które korzystają tylko z ustalonego przez radę gminy bezpłatnego nauczania, wycho-
wania i opieki (nie krótszego niż 5 godzin dziennie).

Ponadto przewiduje się, że sposób rozliczania otrzymanej dotacji przez gminę bę-
dzie na tyle uproszczony, iż nie będzie wymagał dodatkowej obsługi administracyjnej.

Dostrzegając ogromne znaczenie wczesnej edukacji dla rozwoju dziecka, wśród 
priorytetów Rządu już kilka lat temu umieszczono upowszechnienie wychowania 
przedszkolnego. Nie ulega wątpliwości, że tylko zmiany systemowe mogą skutecz-
ne przyczynić się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci, poprzez zapewnienie 
wszystkim dzieciom w wieku 3–4 lat miejsc wychowania przedszkolnego (pięciolatki 
mają już je zapewnione). Z tego też względu przewidziane w projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wsparcie adresowane jest 
do wszystkich rodziców, których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego. Nie 
wyklucza to zarazem możliwości udzielania przez gminy dalej idących ulg i zwolnień 
z opłat ponoszonych przez rodziców za korzystanie z przedszkoli i innych form wycho-
wania przedszkolnego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.158

Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie przeczytałem list pana Wojciecha Starzyńskiego, pre-

zesa zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, skierowany do Pani Minister. Pan 
prezes wskazuje w nim, że w latach 2011–2012 fundacja oraz współpracu-
jące z nią środowiska rad rodziców skierowały do ministra edukacji narodo-
wej między innymi projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w którym 
zaproponowano wprowadzenie rozwiązań prawnych wyposażających rady 
rodziców, jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
w możliwość dokonywania pewnych czynności prawnych, a także projekt 
nowelizacji ustawy o systemie oświaty umożliwiający Radzie Ministrów, jed-
nostkom samorządu terytorialnego oraz kuratorom oświaty tworzenie progra-
mów związanych ze szkoleniem rodziców i rad rodziców z wykorzystaniem 
na ten cel środków publicznych. Ponadto złożono wniosek o realizację przy-
gotowanego w roku 1999 przez zespół pod kierownictwem prof. Marii Men-
del programu „Rodzice Szkole” obejmującego swoim zasięgiem sześćdziesiąt 
tysięcy rodziców i trzydzieści tysięcy nauczycieli, wniosek o utworzenie przy 
MEN punktu konsultacyjnego służącego radom rodziców pełnym serwisem 
porad w zakresie ich praw i obowiązków, a także wniosek o powołanie ze-
społu ekspertów, którego zadaniem byłoby między innymi przygotowanie 
rozwiązań prawnych umożliwiających radom rodziców bardziej skuteczną 
działalność na rzecz szkół.

W dniu 4 lutego 2013 r. fundacja złożyła wniosek do sejmowej Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży o zwołanie specjalnego posiedzenia wspomnia-
nej komisji poświęconego całościowemu omówieniu problematyki związanej 
z funkcjonowaniem rad rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem regula-
cji prawnych, oceny, w jakim stopniu obowiązujące w tym zakresie prawo 
jest przestrzegane oraz dyskusji na temat zmian pozwalających bardziej 
precyzyjnie określić i egzekwować prawa i obowiązki rad rodziców. W dniu 
11 kwietnia 2013 r. fundacja złożyła do Departamentu Pożytku Publiczne-
go Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wniosek w sprawie ustawowe-
go zagwarantowania możliwości korzystania ze środków publicznych na 
sfinansowanie nieodpłatnych porad i konsultacji prawnych świadczonych 
przez organizacje obywatelskie, czyli stowarzyszenia i fundacje, na rzecz 
rad rodziców.

W swoim liście pan prezes Starzyński skierował do Pani Minister kil-
ka pytań bezpośrednio dotyczących wspomnianych projektów i wniosków. 
Jako osoba przez lata zajmująca się problemami oświaty również chciałbym 
zadać Pani Minister następujące pytania.

1. Czy i kiedy nada Pani bieg legislacyjny dwóm projektom dotyczącym 
zmiany ustawy o systemie oświaty, zgłoszonym przez środowiska rodziców 
w roku 2011 i 2012?

2. Czy poprze Pani propozycję Fundacji „Rodzice Szkole” zgłoszoną do 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i zaangażuje się we wprowadzenie 
proponowanych w niej rozwiązań?

3. Czy poprze Pani formalnie wniosek o zwołanie specjalnego posiedze-
nia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęconego całościowe-
mu omówieniu problematyki rad rodziców?

4. Czy powoła Pani w MEN specjalny zespół zajmujący się problematyką 
rad rodziców jako jedynych ustawowych reprezentantów wszystkich rodzi-
ców na terenie szkoły?

5. Czy zorganizuje Pani specjalny program umożliwiający szkolenie rodzi-
ców i rad rodziców, wspólnie z dyrektorami szkół i przedstawicielami organów 
prowadzących, w zakresie praw i obowiązków wszystkich organów szkoły, 
w tym praw i obowiązków rodziców i rad rodziców? Projekt „Uczniowie i rodzi-
ce kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” tego problemu nie rozwiązuje.

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oddowiedd�

Warszawa 2013.06.10

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Jarosława Wojciecha Obremskiego, Senatora 

RP (Nr BPS/043-33-1390/13), dotyczące listu Pana Wojciecha Starzyńskiego, Prezesa 
Fundacji „Rodzice Szkole”, przekazuję w załączeniu pismo skierowane do Pana Preze-
sa, odnoszące się do wszystkich podniesionych w nim kwestii.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu

Stanowisko

Warszawa 2013.06.10

Pan 
Wojciech Starzyński 
Prezes Zarządu 
Fundacji „Rodzice Szkole”

Szanowny Panie Prezesie,
odpowiadając na Pana pismo z dnia 19 kwietnia 2013 roku pozwolę sobie przed-

stawić następujące stanowisko.
Zagadnienie związane z potrzebą wzmocnienia udziału rodziców w kształtowaniu 

każdej współczesnej szkoły nie może obecnie podlegać żadnym wątpliwościom i co wię-
cej w mojej opinii – konstruktywne działania w tym obszarze mogą nosić cechy rozwią-
zania systemowego (jakościowego) w edukacji. Uprzejmie dziękuję zatem za dostrzeże-
nie także moich starań w zakresie wypracowania nowego standardu we współpracy ze 
środowiskami rodziców i podmiotami je reprezentującymi oraz za podejmowane przez 
Pana Prezesa i fundację „Rodzice Szkole” inicjatywy w tej kwestii. Muszę podkreślić, iż 
czynności te skutecznie inspirują i wspierają idee nowoczesnej szkoły, w tym również 
w odniesieniu do działań Ministra Edukacji Narodowej i Parlamentu RP.

Przechodząc jednak do pytań sformułowanych przez Pana Prezesa oraz konfron-
tując je z dotychczasowymi doświadczeniami resortu – na wstępie pozwolę sobie na 
dwie uwagi. Po pierwsze należy podkreślić, iż kwestia rzeczywistego współdziałania 
rodziców ze szkołą nie jest i nigdy nie będzie zależała od najbardziej doskonałych 
rozstrzygnięć, wynikających z przepisów prawa oświatowego. Jakość tej współpra-
cy jest bowiem wprost proporcjonalnie uzależniona od świadomości i zaangażowania 
samych rodziców, w mniejszym lub większym stopniu podlegających rozmaitym pre-
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sjom i ograniczeniom, w tym m.in. wynikających z wyzwań społeczno-cywilizacyjnych. 
Po wtóre i w konsekwencji powyższego – realny przełom w dialogu pomiędzy rodzica-
mi, a szkołą może dokonać na poziomie samej szkoły w szerokiej relacji dyrektor, na-
uczyciel oraz rodzic. Na potwierdzenie powyższego jest aż nadto argumentów, również 
przytoczonych przez Pana Prezesa. Tylko art. 51 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) był zmieniany pię-
ciokrotnie, art. 53 i 54 zmieniono w zasadniczy sposób jeszcze w 2007 roku. Pomimo 
zaangażowania ustawodawcy do dziś nie doszło jednak do zasadniczych i globalnych 
zmian w funkcjonowaniu szkół na polu współdziałania z rodzicami, choć w wielu jed-
nostkowych przypadkach współpraca ta układa się znakomicie.

Oznacza to, iż problem leży nie tyle na poziomie działania podmiotów ustawodaw-
czych, a w sposobie i woli wykorzystywania obowiązujących rozwiązań prawnych – 
przez samych zainteresowanych.

Dlatego też, w oparciu o szerokie konsultacje w Forum Rodziców – przygotowany 
został projekt unijny „Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. 
W przeciwieństwie do starań legislacyjnych ma on tym razem odwoływać się i inspi-
rować działanie na poziomie szkoły – wytwarzając stosowne modele i standardy prak-
tycznego działania, wskazując konkretne zyski wynikające z takiego współdziałania 
– podmiotom (rodzice), niepozostającym w jakimkolwiek władztwie administracyjno-
-prawnym ustawodawcy. Szczegóły projektu, a także konstrukcja sprawowania bie-
żącego nadzoru nad projektem (Społeczny Komitet Doradczy) – zostały omówione na 
ostatnim spotkaniu Forum w dniach 19–20 kwietnia 2013 r. z udziałem Pana Prezesa. 
Głęboko wierzę, iż ten ogólnopolski projekt pozwoli nie tylko przygotować skonsulto-
wane na poziomie szkół – zakładane w projekcie ewentualne zmiany legislacyjne, ale 
przede wszystkim wykreuje stosowne potrzeby u adresatów właściwych tu przepisów 
ustawy o systemie oświaty.

Odpowiednio, odnosząc się precyzyjnie do sformułowanych w piśmie Pana Prezesa 
pytań uprzejmie informuję, iż:

– działając na poziomie wskazanych wyżej założeń i ustaleń nie przewiduję obec-
nie, innej niż proponowana, modyfikacji obowiązujących przepisów w zakresie spo-
łecznych organów szkoły – do czasu identyfikacji skutków i efektów projektu. W tym 
kontekście wyrażam niniejszym również opinię, że zwołanie obecnie sejmowej Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie rad rodziców nie zmieni zasadniczo stanu fak-
tycznego w tym względzie. Pozwolę sobie również przypomnieć, iż szeroka debata na 
poziomie parlamentu RP odbyła się nie tylko przy okazji nowelizacji z roku 2007;

– wszelkie działania, polegające na wzmocnieniu wiedzy i kwalifikacji uczestników 
działań na rzecz wzrostu jakości pracy szkoły (nieodpłatne szkolenia) będą zasługiwać 
na wsparcie MEN. Warunkiem wstępnym takiego poparcia musi być jednak uprzed-
nio dokonane uzgodnienie na poziomie finansowym proponowanych rozwiązań oraz 
powołanie transparentnych zasad w zakresie takiego działania;

– obecnie zadania związane ze społecznymi organami szkoły są przypisane w MEN 
do określonej komórki, usytuowanej w konkretnej formule organizacyjnej i kompe-
tencyjnej resortu. Dodatkowo, jej działanie w zakresie społecznych organów szkoły 
jest na bieżąco konsultowane z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń w cyklicz-
nych terminach w ramach Forum Rodziców i Społecznego Komitetu Doradczego. Taka 
formuła zarządzania zapewnia kompleksowe i zapewniające ciągłość procedowania 
wszelkich zagadnień w zakresie rad rodziców, także z udziałem innych komórek MEN. 
Jest to zatem rozwiązanie optymalne w kontekście kryterium skuteczności. Nieza-
leżnie od powyższego, należy podkreślić, iż „ustawowe umocowanie”, o którym mowa 
w piśmie dotyczy konkretnej formy reprezentacji rodziców, tj. w szkole i na pozio-
mie działania organów danej szkoły. Konsekwencją powyższego jest m.in. tak ścisła 
współpraca MEN z fundacjami i stowarzyszeniami rodziców;

– zgodnie z ustalonymi ustawą o systemie oświaty kompetencjami (art. 35 ust. 1 
i 2 ) Minister Edukacji Narodowej posiada uprawnienia w zakresie koordynacji i nad-
zoru nad wykonywaniem przez kuratorów oświaty nadzoru pedagogicznego m.in. 
w oparciu o prawo ustanowienia podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów 
oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru peda-
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gogicznego. Wyszczególnione tu zagadnienia mają charakter problemowy. Oznacza, 
to iż co do zasady statuty są i będą poddawane ocenie zgodności z prawem (zgodnie 
z ustalonymi kierunkami) – w ramach kontroli planowych, a także kontroli doraźnych 
– w każdym przypadku, który wskazuje na jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa 
oświatowego;

– jednym z działań przewidzianych do realizacji w ramach wyżej wskazanego pro-
jektu systemowego jest – przeprowadzenie badań na temat obecnych postaw oraz 
oczekiwań rodziców/rad rodziców/rad szkół i uczniów/samorządów uczniowskich 
w zakresie ich roli w środowisku szkolnym oraz potrzeb w tym względzie. Powyższe 
oznacza, iż ustalenia dokonane w tym raporcie i całym projekcie mogą być podsta-
wą oraz wiarygodnym i udokumentowanym badawczo uzasadnieniem ewentualnego 
zainicjowania uruchomienia dodatkowych programów. Obecnie nie ma możliwości 
finansowych dla prowadzenia takiego programu.

Przedstawiając powyższe mam nadzieję na dalszą, równie konstruktywną i mery-
toryczną współpracę, w tym przede wszystkim w ramach Forum Rodziców, ale również 
w ramach realizowanego projektu. Głęboko wierzę, że utworzone płaszczyzny dialogu 
pozwolą zainicjować rzeczywistą zmianę w formule niezbędnego dialogu prowadzone-
go – także na poziomie szkoły.

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

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
Moje zdanie w kwestii reformy szkolnictwa mającej na celu posyłanie 

sześciolatków do szkół jest Pani dobrze znane. Uważam, że nie można posy-
łać całego rocznika do szkół, skoro szkoły nie są na to przygotowane, a sama 
reforma budzi ogromne kontrowersje i niepokój rodziców. Nie można stawiać 
samorządów w takiej sytuacji, że na kilka miesięcy przed 1 września nie 
wiedzą, czy do szkoły pójdzie jeden rocznik czy dwa roczniki.

Jakiś czas temu złożyłem w tej sprawie oświadczenie senatorskie, jed-
nak w związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku szkolnego pytań 
pojawia się coraz więcej. Są to przede wszystkim pytania zaniepokojonych 
rodziców, dla których wciąż niepewny jest los ich dzieci. W związku z tym 
i ja chciałbym zadać Pani Minister następujące pytania.

1. Między dzieckiem urodzonym w styczniu 2007 r. a dzieckiem z grud-
nia 2008 r. są prawie dwa lata różnicy. Podręczniki do psychologii rozwo-
jowej wyraźnie stwierdzają, że taka różnica wieku oznacza zupełnie inny 
poziom rozwoju dziecka. W jaki sposób ministerstwo chce wyeliminować te 
różnice? Przecież młodsze dziecko będzie już na samym początku w dużo 
gorszej sytuacji od dziecka starszego i będzie musiało je „gonić”.

2. Czy dopuszcza Pani Minister sytuację, w której dzieci będą musiały 
uczęszczać do szkoły na dwie lub nawet trzy zmiany, jeśli w 2014 r. do szkół 
pójdą sześcio- i siedmiolatki?

3. Czy jest przewidziany plan działania w sytuacji, kiedy okaże się, że 
młodsze dziecko będzie miało problemy w szkole, co jest raczej nieuniknio-
ne? Kto będzie płacił innym nauczycielom za korepetycje organizowane po 
to, aby „dogoniło”, nazwijmy to, starszych rówieśników i dorównało im umie-
jętnościami?

4. Sześciolatek wymaga opieki w większym zakresie niż dziecko sied-
mioletnie. Czy opracowane zostały rozwiązania dotyczące tego, kto zajmie 
się opieką nad dzieckiem w drodze powrotnej ze szkoły do domu? Kto je 
z niej odbierze i kto za to zapłaci? Przecież dziecko w tym wieku nie może 
samo wracać do domu, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. 
Analogiczna sytuacja i analogiczne pytanie nasuwa się w przypadku, gdy 
dziecko podróżuje szkolnym autobusem. Czy będzie w nim miało zapewnio-
ną opiekę?

5. Dziecko sześcioletnie zazwyczaj ma problemy z regularnym spoży-
waniem posiłków itd. Czy przewidziano, kto dopilnuje, żeby zjadło w szkole 
drugie śniadanie, obiad, może jakiś deser?

6. Różnica roku, a tym bardziej nawet dwóch lat, podczas lekcji wycho-
wania fizycznego czy treningów to w tym wieku przepaść. Jakie rozwiązanie 
tej kwestii proponuje ministerstwo?

7. Co z rozwojem emocjonalnym w przypadku wspomnianej różnicy wie-
ku? Jeżeli dodatkowo porównamy dziewczynki i chłopców, to okaże się, że 
przepaść jest tu jeszcze większa.

8. Wobec powyższych pytań chciałbym również zapytać o to, co można 
zrobić, aby dziecko poszło do szkoły tak jak było dotychczas, czyli w wieku 
siedmiu lat? Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie podziału nie według 
rocznika, ale według rzeczywistego cenzusu ukończenia sześciu lat przed 
dniem 1 września?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oddowiedd�

Warszawa, 2013.06.10

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Wojciecha Obremskiego 

– (BPS/043-33-1391/13) – w sprawie prowadzonej reformy szkolnictwa dotyczącej 
posyłania do szkół sześciolatków, uprzejmie informuję.

W trosce o najmłodszych uczniów zostały przygotowane zmiany w ustawie o sys-
temie oświaty. Zasadnicze planowane zmiany dotyczą określenia maksymalnej liczby 
uczniów w oddziałach w klasach I–III (25 uczniów) oraz pozostawienia wyboru ro-
dzicom dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 roku w zakresie podjęcia edukacji 
szkolnej ich dzieci. Zmiana wynika także z potrzeby łagodnego zakończenia, rozpoczę-
tego w 2009 r., procesu obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.

Projekt ustawy z dnia 8 maja br. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw został 
29 maja br. skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów.

Osiągnięcie założonych celów będzie możliwe między innymi przez stworzenie 
w klasach I–III publicznej szkoły podstawowej warunków edukacji podobnych do tych, 
z którymi dziecko miało do czynienia korzystając z wychowania przedszkolnego. Aby 
uniknąć tworzenia w publicznych szkołach podstawowych oddziałów klas I–III o zbyt 
dużej liczbie uczniów, od września 2014 r. sukcesywnie będzie wprowadzane obowią-
zujące już w wychowaniu przedszkolnym, ograniczenie maksymalnej liczby uczniów 
w oddziale. Zgodnie z projektowanymi zmianami, liczba uczniów w oddziałach klas 
I–III publicznej szkoły podstawowej docelowo, tj. od dnia 1 września 2016 r., nie bę-
dzie większa niż 25.

Ponadto, ze względu na to, że w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 naukę 
w szkole podstawowej rozpoczną dzieci sześcioletnie i siedmioletnie, w publicznych 
szkołach podstawowych, w których utworzony zostanie więcej niż jeden oddział kla-
sy I szkoły podstawowej, uczniowie zostaną przypisani do poszczególnych oddziałów 
według wieku, począwszy od najmłodszych. Dzięki takiemu rozwiązaniu w jednym 
oddziale będą uczyły się dzieci w zbliżonym wieku.

Od dnia 1 września 2014 r. realizację obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci sied-
mioletnie, urodzone w 2007 r. oraz dzieci sześcioletnie, urodzone w okresie od stycz-
nia do czerwca 2008 r. Natomiast od dnia 1 września 2015 r. spełnianie obowiązku 
szkolnego rozpoczną dzieci siedmioletnie, urodzone w okresie od lipca do grudnia 
2008 r. oraz wszystkie dzieci urodzone w 2009 r.

Tak przeprowadzone zakończenie procesu obniżania wieku rozpoczynania obo-
wiązku szkolnego, z równoczesnym wprowadzeniem regulacji określających zasady 
tworzenia oddziałów w nauczaniu wczesnoszkolnym, pozwoli na stworzenie lepszych 
warunków organizacji nauczania dzieci młodszych ułatwiając im adaptację do warun-
ków szkolnych oraz lepsze zaspokojenie ich potrzeb.

Określenie standardu w zakresie liczebności uczniów w oddziale w klasach I–III 
publicznej szkoły podstawowej w jeszcze większym stopniu sprawi, że warunki wy-
chowania i opieki dzieci w młodszym wieku szkolnym będą zbliżone do warunków, 
z jakimi zetknęły się one korzystając z wychowania przedszkolnego.

Ograniczenie liczby uczniów do 25 w oddziale w klasach I–III publicznej szkoły 
podstawowej sprzyjać będzie realizowaniu podstawy programowej kształcenia ogól-
nego w tempie dostosowanym do indywidualnych możliwości psychofizycznych i po-
znawczych każdego dziecka, rozwijaniu zainteresowań oraz wzmocnieniu poczucia 
bezpieczeństwa najmłodszych uczniów.
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Uprzejmie wyjaśniam, że zarówno obecnie (dla siedmiolatków), jak i od 2014 r. 
(dla sześciolatków) w uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku 
szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie 
odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, 
w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- 
-pedagogicznej.

Pierwszy etap edukacyjny, który obejmuje edukację w klasach I–III szkoły pod-
stawowej stanowi całość programową, w ramach której uczniowie zdobywają wiedzę 
i umiejętności zgodnie z ich indywidualnym rozwojem intelektualnym i psychofizycz-
nym. Zgodnie z obowiązującą w szkołach zasadą indywidualizowania nauczania, na-
uczyciele opracowują taki program nauczania i dostosowują metody nauczania, które 
pozwolą zdobyć każdemu uczniowi na koniec trzeciej klasy wiedzę i umiejętności, któ-
re są opisane w podstawie programowej.

Informuję także, że wszyscy nauczyciele pracujący w klasach I–III szkoły pod-
stawowej muszą posiadać kwalifikacje odpowiednie do pracy z młodszym dzieckiem 
w przedszkolu i szkole.

Ponad 80% szkół podstawowych uczestniczy w programie realizowanym w ramach 
projektu systemowego finansowanego ze środków unijnych Indywidualizacja procesu 
nauczania w klasach I–III, w ramach którego nauczyciele najmłodszych klas dosko-
nalą swoje umiejętności pracy z uczniami ww. klas. W ramach projektu, szkoły wy-
posażane są w pomoce dydaktyczne pozwalające lepiej dostosować nauczanie do in-
dywidualnych potrzeb oraz prowadzone są dodatkowe zajęcia z uczniami. Wsparciem 
zostało objętych ponad 512 tys. uczniów. Z 600 mln zł przeznaczonych na ten projekt 
do szkół od roku 2010 trafiło już ponad 437 mln zł.

Zwiększa się liczba nauczycieli opiekujących się dziećmi w świetlicy. Od roku 
2008/2009 liczba etatów nauczycieli świetlicowych wzrosła o ponad 10% (mimo spad-
ku liczby uczniów o 4,7%). Z badania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej w ramach projektu unijnego wynika, iż ze świetlicy korzystało 70% uczniów 
badanych szkół podstawowych. Młodsze dzieci mogą korzystać z lepiej zorganizowanej 
opieki świetlicowej w szkołach podstawowych.

W 90% szkół są już obecne dzieci sześcioletnie (w klasach pierwszych lub oddzia-
łach przedszkolnych). Samorządy już na początku 2012 roku, podczas konsultacji 
społecznych projektu zmiany ustawy o systemie oświaty przesuwającego wiek rozpo-
czynania obowiązku szkolnego na rok 2014, deklarowały odpowiednie przygotowanie 
szkół na potrzeby sześciolatków.

W przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2012 r. przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną kontrolach bardzo dobrą lub dobrą ocenę stanu przygotowania szkoły pod-
stawowej do obniżenia wieku otrzymało ponad 93% skontrolowanych placówek.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych (TUNSS 2012) 
wynika, że:

– w 91% szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci sześcio- i siedmiolet-
nie, był oferowany co najmniej jeden posiłek; 

– spośród rodziców sześciolatków w I klasie:
∙ 83% jest całkowicie zadowolonych z opieki szkolnej nad dziećmi,
∙ 84% jest całkowicie zadowolonych z edukacji szkolnej,
∙ 96% jest zdecydowanie lub raczej zadowolonych z nauczycieli swoich dzieci,
∙ 89% jest zdecydowanie lub raczej zadowolonych z decyzji o zapisaniu dziecka 

do szkoły,
– 65% rodziców było zdecydowanie zadowolonych z opieki, jaką zapewniła ich 

dziecku świetlica szkolna,
– 70% szkół dysponuje placem zabaw przystosowanym dla potrzeb małych dzieci, 

który znajduje się bezpośrednio przy budynku.
Ponadto ponownie uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o sys-

temie oświaty ustawodawca nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego 
transportu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli dro-
ga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległo-
ści wymienione w art. 17 ust. 2. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy droga dziecka z domu 
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do szkoły nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawo-
wych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów 
gimnazjów. Obowiązkiem organu prowadzącego jest zwrot kosztów w przypadku, jeśli 
odległość dom – szkoła obwodowa jest większa niż ustalona w wyżej wymienionych 
przepisach. Z przepisu tego wynika obowiązek zapewnienia przez gminę opieki w cza-
sie transportu bez względu na wiek uczniów.

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

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zaniepokoił mnie fakt, że w ostatnich dniach, to jest w długi weekend 

majowy, wielu kierowców borykało się z trudnościami spowodowanymi za-
torami na autostradzie A4. Kierowcy jadący od strony Legnicy w kierunku 
Opola musieli liczyć się z dużym opóźnieniem, ponieważ przed Wrocławiem 
(na wysokości węzła AOW „Wrocław Południe”) był duży, w krytycznym 
momencie nawet sześciokilometrowy, korek, który ciągnął się od bramek, 
w których pobiera się bilet na przejazd autostradą. Jak wiadomo, przepusto-
wość bramek w punkcie poboru opłat jest ograniczona. Okazało się jednak, 
że od strony Legnicy i Wrocławia – tam kierowcy musieli jedynie pobrać bilet, 
nic nie płacąc, a tym samym nie tracąc czasu na nie szukanie drobnych – 
działały zaledwie trzy z sześciu bramek. Jako senator pochodzący z Dolnego 
Śląska sam nierzadko korzystam z tego odcinka autostrady i zdaję sobie 
sprawę, jakim utrudnieniem może być tego typu sytuacja.

W związku z tym chciałbym zapytać Pana o następujące kwestie.
1. Dlaczego w dniu powrotu wielu osób z urlopu, kiedy na autostradach 

ruch jest zdecydowanie bardziej natężony, nie zostały otworzone wszystkie 
bramki? To w naturalny sposób zmniejszyłoby opóźnienia.

2. Czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby to, aby w dniach, w których 
ruch na drogach jest zdecydowanie większy, otwierać wszystkie bramki 
wjazdowe, nazwijmy to, w trybie awaryjnym? Można założyć, że wówczas 
kierowcy nieposiadający biletu wjechaliby pierwszym wjazdem i przejechali 
maksymalną długość odcinka autostrady.

3. Czy właściwe jest, że konsekwencje takich sytuacji ponoszą kierowcy 
i pasażerowie? Przecież to ministerstwo transportu i podległa mu GDDKiA 
powinny rozwiązać tego typu problemy.

4. Czy nie warto rozważyć propozycji, aby w podobnych sytuacjach 
otwierać wszystkie bramki i nie pobierać opłat od kierowców, zakładając, że 
opłata jest należna tylko za pełnowartościową usługę? Przy okazji można by 
rozładować ewentualny zator na drodze.

Z poważaniem  
Jarosław Obremski

Oddowiedd�

Warszawa, 20 czerwca 2013 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Jarosława Obremskiego, przesłane 
przy piśmie z dnia 21 maja 2013 r., znak: BPS/043-33-1392/13, w sprawie organiza-
cji poboru opłat manualnych na autostradzie A4, uprzejmie przekazuję następujące 
stanowisko.

Odnośnie do pytań Pana senatora dotyczących możliwości otwarcia wszystkich 
bramek w trybie awaryjnym w dniach o szczególnie dużym natężeniu ruchu, uprzejmie 
informuję, że takie działania byłyby niezgodne z przepisami prawa. Zgodnie z obecnie 
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obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. generalną zasadą wyrażoną w art. 37a 
ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych (Dz. U. Nr 121, 
poz. 1034, z późn. zm.) „za przejazd autostradą, po dostosowaniu jej do poboru opłat, 
pobierane są opłaty za przejazd”, a przedmiotowy odcinek autostrady A4 Wrocław 
– Gliwice został dostosowany i jest eksploatowany jako płatny. Ministerstwo Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie rozważa wprowadzenia dodatkowych 
przepisów umożliwiających nieodpłatne korzystanie z autostrad płatnych, które zo-
stały już dostosowane do odpłatności. Pragnę też podkreślić, że nie ma podstaw praw-
nych, aby wdrożyć sugerowane przez Pana senatora rozwiązanie polegające na otwar-
ciu wszystkich bramek w trybie awaryjnym oraz obciążeniu w takiej sytuacji wszyst-
kich kierowców nieposiadających biletu wjazdowego maksymalną opłatą za przejazd 
całego odcinka, gdyż zgodnie z ww. ustawą opłatę za przejazd ustala się na podstawie 
faktycznie przejechanej liczby kilometrów. Bez odpowiedniej rejestracji przejazdów nie 
ma możliwości udokumentowania faktycznej liczby przejechanych kilometrów.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz podległe mu 
służby prowadzą działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa oraz płynności 
ruchu na polskich drogach i dokładają należytych starań, aby mimo poboru opłat 
drogowych na bramkach była zapewniona odpowiednia przepustowość autostrad. 
Ze względu na potoki ruchu przewyższające pierwotne prognozy prowadzi się obec-
nie prace przygotowawcze mające na celu zwiększenie liczby bramek na głównych 
punktach oraz stacjach poboru opłat zlokalizowanych na ww. odcinku, w tym przede 
wszystkim PPO Karwiany (Wrocław) i PPO Żernica (Gliwice).

Jednocześnie informuję, że już od 1 czerwca 2012 roku kierowcom pojazdów oso-
bowych został udostępniony system viaTOLL, który umożliwia im dokonywanie opłat 
drogowych metodą elektroniczną. Uiszczanie opłat w ten sposób odbywa się wyłącznie 
na zasadzie dobrowolności i na tej właśnie zasadzie użytkownicy samochodów osobo-
wych są uprawnieni do wnoszenia opłat za przejazd autostradami z wykorzystaniem 
urządzenia elektronicznego viaAUTO. Uiszczenie opłaty elektronicznej za pomocą via-
AUTO znacząco przyspiesza czas transakcji, co wpływa pozytywnie na płynność ruchu 
w miejscach poboru opłat. Udział zarejestrowanych pojazdów osobowych w systemie 
opłat elektronicznych sukcesywnie rośnie, a Ministerstwo oraz GDDKiA dokładają 
starań, aby operator systemu aktywnie działał na rzecz upowszechnienia tej formy 
płatności wśród użytkowników autostrad.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.168

Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie dotarły do mnie informacje medialne na temat rapor-

tu poświęconego wpływowi ustawy refundacyjnej na leczenie i diagnostykę 
cukrzycy. Dowiadujemy się z niego, że wejście w życie wspomnianej ustawy 
istotnie wpłynęło na strukturę wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia 
oraz pacjentów na leczenie cukrzycy. Według raportu wprowadzone zmiany 
pozwoliły NFZ na znaczne oszczędności. Na samym ograniczeniu kosztów 
refundacji terapii cukrzycy – przede wszystkim na zmniejszeniu wydatków 
na refundację pasków do glukometrów i insuliny – w ubiegłym roku fundusz 
zaoszczędził aż 500 milionów zł. Stanowi to w sumie aż 25% wszystkich 
oszczędności dokonanych w ubiegłym roku przez NFZ w związku ze wspo-
mnianą ustawą.

Jednocześnie należy zauważyć, że tylko znikomą część środków – wy-
niosła ona jedynie 1,2% środków uzyskanych na skutek zmian finansowania 
leczenia cukrzycy – NFZ przeznaczył na refundację nowych leków przeciw-
cukrzycowych – długodziałających bezszczytowych analogów insuliny. Za-
znaczyć należy, że refundacja objęła jedynie chorych na cukrzycę typu I od 
szóstego roku życia, czyli znikomy procent wszystkich chorych na cukrzycę 
w Polsce. Pozostali pacjenci wciąż więc muszą płacić pełną kwotę za terapię, 
która wyraźnie poprawia ich komfort życia i chroni przed kosztownymi – tak-
że dla systemu ochrony zdrowia – powikłaniami. Nasuwa się zatem pytanie: 
dlaczego NFZ zredukował wydatki na leczenie cukrzycy w aż tak drastycz-
nym stopniu – chodzi tu o redukcję na poziomie 25% – pozwalając jednocześ-
nie, aby większość chorych ponosiła dużo większe koszty leczenia?

Jak informuje Międzynarodowa Federacja Diabetyków, średnie wydatki 
publiczne i prywatne w przeliczeniu na jednego pacjenta chorującego na cu-
krzycę w Polsce w 2012 r. należą do najniższych w skali całej Unii Europej-
skiej (raport IDF Diabetes Atlas). Obok Malty jesteśmy jedynym krajem Unii 
Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), gdzie 
długodziałające analogi insuliny nie są refundowane w przypadku cukrzycy 
typu II, czyli tej najbardziej powszechnej.

Uprzejmie dziękuję za dotychczasowe działania ministerstwa podejmo-
wane na rzecz polskich diabetyków, w tym proponowaną w projekcie ob-
wieszczenia nowej listy refundowanych leków decyzję o sprzedaży diabety-
kom metforminy ze zniżką – tak jak miało to miejsce przed wejściem w życie 
ustawy refundacyjnej – czy decyzję o dodaniu wskazań pozarejestracyjnych 
dla stu dwóch produktów leczniczych stosowanych w diabelogii. Należy 
jednak mieć na uwadze to, że wspomniane rozwiązania nie rekompensują 
poważnych strat ponoszonych przez pacjentów i nie wpływają na poprawę 
jakości życia chorych zmagających się z cukrzycą tak jak bardziej nowoczes-
ne terapie. W związku z tym wnoszę o przedstawienie stanowiska Minister-
stwa Zdrowia dotyczącego poważnych dysproporcji między Polską a innymi 
krajami Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wydatki i skuteczność terapii pacjen-
tów chorych na cukrzycę.

Proszę także o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy dla budżetu sys-
temu ochrony zdrowia i dobra pacjentów w długofalowej perspektywie nie 
jest bardziej opłacalne inwestowanie w nowoczesne terapie, niż później-
sze leczenie powikłań, zważywszy na to, że według danych NFZ średnie 
roczne koszty związane z cukrzycą i jej powikłaniami już wynoszą niemal 
3 miliardy zł?

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 
Andrzej Owczarek
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Oddowiedd�

Warszawa, 28 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Andrzeja Owczarka, Senatora Rzeczypospoli-

tej Polskiej, złożone podczas 33. posiedzenia Senatu w dniu 16 maja 2013, uprzejmie 
proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Polityka lekowa stanowi całokształt działań organizacyjno-prawnych, na pod-
stawie których Minister Zdrowia realizuje zadania dotyczące zagwarantowania oby-
watelom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych oraz wyro-
bów medycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału pacjentów w kosztach 
leczenia. Ministerstwo Zdrowia prowadzi transparentną i racjonalną politykę lekową 
w oparciu o możliwości finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia oraz rekomen-
dacje Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych. Dla zapewnienia 
efektywności prowadzonych działań w zakresie finansowania ze środków publicz-
nych technologii medycznych, na mocy 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.) została powołana Komisja Ekono-
miczna, której zadaniem jest prowadzenie negocjacji cenowych oraz monitorowanie 
realizacji całkowitego budżetu na refundację. Decyzje o refundacji podejmowane są 
w oparciu o efekt końcowy negocjacji, a ocena skuteczności technologii medycznych 
dokonywana jest w oparciu o zasady Medycyny Opartej Na Dowodach (Evidence Ba-
sed Medicine).

W rekomendacji nr 32/2013 z dnia 18 marca 2013 r. Prezes Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznych zarekomendował objęcie refundacją produktu leczniczego Lantus 
(insulina glargine) we wskazaniach: pacjenci z cukrzycą typu 2 leczeni insuliną NPH 
od co najmniej 6 miesięcy oraz z HbA1c≥8% i/lub co najmniej jednym epizodem cięż-
kiej lub nocnej hipoglikemii zarejestrowanym w tym czasie oraz leczenie cukrzycy 
typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Pragnę poinformować, że w najbliższym czasie, przedmiotowy wniosek stanowić 
będzie przedmiot negocjacji cenowych Wnioskodawcy z Komisją Ekonomiczną. Po 
wydaniu uchwały przez KE, Minister Zdrowia podejmie decyzję w przedmiocie finan-
sowania leku Lantus w ww. wskazaniu, biorąc pod uwagę kryteria w art. 12 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków tj.

1) Stanowisko Komisji Ekonomicznej
2) Rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
3) Istotność stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją
4) Skuteczność kliniczna i praktyczna
5) Bezpieczeństwo stosowania
6) Relacja korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania
7) Stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas refundo-

wanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyrobów medycznych, w porównaniu z wnioskowanym

8) Konkurencyjność cenowa
9) Wpływ na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze 

środków publicznych i świadczeniobiorców
10) Istnienie alternatywnej technologii medycznej, w rozumieniu ustawy o świad-

czeniach, oraz jej efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania
11) Wiarygodność i precyzja oszacowań kryteriów, o których mowa w pkt 3–10



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r.170

12) Priorytety zdrowotne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31a 
ust. 2 ustawy o świadczeniach

13) Wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego 
o jakość, ustalonego w wysokości trzykrotności Produktu Krajowego Brutto 
na jednego mieszkańca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego 
brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817), a w przypad-
ku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu – koszt uzyskania dodatkowego 
roku życia.

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

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ekologia jest dzisiaj bardzo istotnym kryterium funkcjonowania każdego 

podmiotu zarówno w sferze obrotu prywatnego, jak i obrotu publicznego. 
Podmioty publiczne z uwagi na ich specyficzny charakter powinny dawać 
przykład prawidłowego funkcjonowania. Dlatego dziwi mnie fakt, iż niektóre 
podmioty podległe ministerstwu działają w sposób niezbyt racjonalny i nie 
biorą pod uwagę świadomości ekologicznej.

Głównym zadaniem Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej jest roz-
patrywanie wniosków o dofinansowanie projektów filmowych. W każdej 
z czterech sesji w roku instytut rozpatruje kilkadziesiąt wniosków o dofinan-
sowanie. Każdy z wyżej wymienionych wniosków składany jest w formie 
papierowej, oprócz oryginału również w kilku kopiach. Ze względu na wy-
mogi PISF, a także liczbę załączników, przeciętny wniosek zawiera przeszło 
trzysta kartek, co oznacza, że do PISF napływa kilkadziesiąt tysięcy kartek 
papieru. Dodatkowo PISF prosi wnioskodawców o nadesłanie wniosku wraz 
z załącznikami w formie pliku zapisanego w formacie PDF z uwagi na życze-
nie członków komisji, która ocenia wnioski. W związku z tym kopie papiero-
we stają się nieprzydatne.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o ustosunkowanie się Pana Mini-
stra do wyżej opisanej procedury i udzielenie informacji o ewentualnej inter-
wencji w tej sprawie.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 4 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona na 33. po-

siedzeniu Senatu w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie obowiązującego w Polskim In-
stytucie Sztuki Filmowej trybu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia 
(przesłane pismem z dnia 21 maja 2013 r. nr BPS/043-33-1394/130, uprzejmie pro-
szę Pana Marszałka o przyjęcie przedstawionych poniżej wyjaśnień.

Składane do PISF wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia są rejestrowane 
elektronicznie i znaczna część obiegu tej dokumentacji odbywa się elektronicznie. 
Jednakże z uwagi na fakt, że wnioski są dokumentacją wymagającą podpisów, a pod-
pis elektroniczny w środowisku beneficjentów Instytutu nie jest narzędziem popular-
nym, korzystanie z wydruków papierowych w obiegu dokumentów staje się niestety 
niezbędne.

W dobie nowoczesnych technologii, ale także sposobów kradzieży, kopiowania oraz 
nieuprawnionego udostępniania dokumentów elektronicznych, korzystanie z doku-
mentacji papierowej jest także niestety konieczne, zwłaszcza jeśli chodzi o dane oso-
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bowe lub informacje spełniające kryteria tajemnicy handlowej. Pieczęcie gwarantujące 
ich autentyczność, parafy potwierdzające naniesione zmiany przez strony umowy oraz 
przede wszystkim ograniczona i policzalna ilość egzemplarzy dokumentu zwiększają 
bezpieczeństwo przechowywanych treści. Co warto podkreślić, za każdy komplet do-
kumentów dotyczący danego wniosku odpowiada pracownik PISF.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o kinematografii, dofinanso-
wanie przedsięwzięcia udzielane jest przez Dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii 
ekspertów, powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część eks-
pertów, a są wśród nich osoby pracujące poza granicami kraju, korzysta z poczty elek-
tronicznej jako narzędzia komunikacji z Instytutem i właśnie tą drogą otrzymuje od 
pracowników Instytutu pełną dokumentację dotyczącą projektu filmowego w formie 
pliku PDF. Co warto podkreślić, dotyczy to nie tylko scenariusza, ale też pozostałej 
dokumentacji dostarczonej przez wnioskodawcę, która pozwala wiarygodnie ocenić 
np. aspekt ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia oraz realność jego struktury 
finansowania. Znaczna jednak część ekspertów nadal preferuje formę papierową do-
kumentacji i Instytut mając na uwadze jakość oceny eksperckiej (dostęp do wszyst-
kich niezbędnych danych) oraz dobre zasady współpracy z ekspertami nie może na 
tym etapie tego zmienić.

Mając na uwadze świadomość ekologiczną, pracownikom Instytutu systematycz-
nie zaleca się oszczędność w użytkowaniu papieru do potrzeb biurowych oraz rezy-
gnacji z wydruku dokumentacji w sytuacjach tego niewymagających. W konsekwencji 
Instytut odstąpił od powielania części załączników do wniosków lub np. obligatoryjne-
go udostępniania ekspertom umów w formie papierowej.

Po wprowadzeniu w ubiegłym roku elektronicznej możliwości rejestracji wniosków 
Instytut pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które będą zgodne z zasadami ekologicz-
nego postępowania w instytucjach publicznych i dbałością o środowisko naturalne.

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

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi docierającymi do mnie sygnałami dotyczącymi 

problemów związanych z brakiem regulacji ustawowych zapewniających 
radom gmin/powiatów indywidualną obsługę prawną zwracam się do Pana 
Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w ministerstwie są pro-
wadzone prace zmierzające do zmiany obowiązujących w przedmiotowym 
zakresie regulacji prawnych, względnie czy jest planowane rozpoczęcie tych 
prac.

W aktualnym stanie prawnym radom nie jest zapewniona indywidual-
na obsługa prawna, co w przypadku coraz bardziej skomplikowanych re-
gulacji prawnych i stanów faktycznych spraw w istotny sposób utrudnia 
ich funkcjonowanie oraz wykonywanie zadań, w tym zwłaszcza w zakresie 
stanowienia aktów prawa miejscowego, za których treść odpowiedzialność 
spoczywa w znacznej części na radzie.

Specyfika działalności rad gmin/powiatów wymaga zapewnienia bieżą-
cego dostępu do obsługi prawnej. Według swego rodzaju ustalonej praktyki 
obsługa prawna organów jednostek samorządu terytorialnego realizowana 
jest przez radców prawnych/adwokatów zatrudnianych przez organ wyko-
nawczy j.s.t., którzy de facto poświęcają swój czas przede wszystkim bieżą-
cej obsłudze swego zwierzchnika.

Wypada również nadmienić, że w wielu przypadkach interesy poszcze-
gólnych organów jednostek samorządu terytorialnego mogą być sprzeczne. 
Tymczasem zatrudniany przez urząd prawnik wykonuje swoje obowiązki 
przede wszystkim na rzecz (w interesie) urzędu, nie zaś rady.

Funkcjonujące obecnie rozwiązania okazują się zatem dalece niewystar-
czające, co powoduje, iż jest wręcz pożądane, aby zapewnić radom możli-
wość indywidualnego korzystania ze wsparcia bezstronnej, profesjonalnej 
obsługi prawnej.

Słusznym rozwiązaniem wydaje się zatem opracowanie takich rozwią-
zań systemowych, których zasadniczym celem byłoby między innymi przy-
jęcie, że rada danej j.s.t. wykonuje swe zadania za pomocą biura admini-
stracyjno-prawnego, którego zasady i tryb działania określałby statut danej 
jednostki, zaś uprawnienia zwierzchnika służbowego w odniesieniu do pra-
cowników biura wykonywałby przewodniczący rady.

Bez wątpienia rozwiązanie to, jako pozostające w zgodzie z obowiązu-
jącym systemem prawa i podziałem kompetencji między radą a organem 
wykonawczym, zapewniłoby radom możliwość samodzielnego decydowania 
o obsłudze prawnej, zapewniłoby merytoryczną spójność pod względem for-
malnoprawnym wniosków, interpelacji czy projektów uchwał zgłaszanych 
przez radnych, a także wpłynęłoby korzystnie na ich funkcjonowanie.

Jako że powyższe ma istotne znaczenie, proszę o zajęcie stanowiska 
w sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Piechota
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Oddowiedd 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 21 maja 2013 r. dotyczącego oświadczenia złożone-

go przez Senatora RP Pana Leszka Piechotę podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 
16 maja 2013 r. w sprawie prac zmierzających do zmian obowiązujących regulacji 
ustawowych w związku z zapewnieniem radom gmin/powiatów indywidualnej obsługi 
prawnej (BPS/043-33-1395/13), uprzejmie informuję, iż zgodnie z postanowienia-
mi art. 169 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostki samorządu terytorialnego 
wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. 
Znajduje to swoje uszczegółowienie w przepisach samorządowych ustaw ustrojowych 
– gdzie ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594) wskazuje na radę gminy i wójta – vide art. 11a; zaś ustawa z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595) na radę i zarząd 
powiatu – vide art. 8 tejże. Organy jednostki samorządu terytorialnego działają przy 
pomocy podległego im aparatu organizacyjnego, w szczególności urzędu gminy i sta-
rostwa powiatowego. Podkreślić przy tym należy, iż urząd jednostki obsługuje pracę 
obu organów.

W chwili obecnej nie są prowadzone prace nad zmianą obowiązujących rozwiązań 
dotyczących obsługi pracy organów jednostki samorządu terytorialnego. Należy bo-
wiem zwrócić uwagę, że obowiązujące rozwiązania samorządowych przepisów ustro-
jowych nie tylko regulują daną kwestię, lecz także pozwalają jednostkom samorządu 
terytorialnego kształtować organizację i tryb pracy swoich organów. Można tu wska-
zać na art. 22 ustawy o samorządzie gminnym (i odpowiednio art. 19 ustawy o samo-
rządzie powiatowym), w których organizację wewnętrzną i tryb pracy organów usta-
wodawca powierzył do unormowania materii statutowej i regulaminowej. Nic nie stoi 
zatem na przeszkodzie, aby w strukturze urzędu wyodrębnić komórkę, która zajmo-
wać się będzie wyłącznie sprawami np. obsługi rady gminy (rady powiatu). Przy czym 
pamiętać należy, iż jednostka samorządu jest tu ograniczona określonymi zapisami 
ustawowymi kształtującymi zakres kompetencji organów. Istotnymi w tym zakresie 
pozostają postanowienia, zgodnie z którymi kierownikiem urzędu jednostki samorzą-
du i zwierzchnikiem zatrudnionych w nim pracowników jest wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta) oraz starosta (vide art. 33 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 33 
i 35 ustawy o samorządzie powiatowym). Wójt jest kierownikiem urzędu gminy oraz 
zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu, jak również kierowników gmin-
nych jednostek organizacyjnych, których ma prawo zatrudniać i zwalniać (analogicz-
nie starosta – w odniesieniu do starostwa powiatowego i kierowników powiatowych 
jednostek organizacyjnych). W przypadku wyodrębnienia w urzędzie gminy komórek 
organizacyjnych (biur) zajmujących się obsługą rady gminy i jej organów wewnętrz-
nych pracownicy biura rady są także pracownikami tego urzędu podporządkowanymi 
wójtowi. W ramach funkcji kierowniczych wójt zapewnia sprawne funkcjonowanie 
urzędu, koordynuje pracę jego wewnętrznych komórek organizacyjnych (wydziałów, 
referatów, biur i stanowisk pracy), udziela informacji o pracy urzędu, przyjmuje i roz-
patruje skargi i wnioski.

Utworzenie odrębnej i niezależnej organizacyjnie od urzędu jednostki organizacyj-
nej dla obsługi organu stanowiącego z jednoczesnym przyznaniem przewodniczącemu 
zwierzchnictwa nad zatrudnionymi w niej pracownikami nie tylko byłoby niezgodne 
z podstawowymi zasadami ustrojowymi (dotyczącymi działalności organów jednostki) 
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i pragmatyką samorządową (skutkowałoby to utworzeniem de facto odrębnego za-
kładu pracy kierowanego przez przewodniczącego rady), mogłoby powodować kolizje 
w realizacji przez wójta uprawnień zwierzchnictwa nad pracownikami i kierownikami 
gminnych jednostek organizacyjnych. Taki kierunek rozważań przyjął także Naczelny 
Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 września 1997 r., sygn. akt II 
SA 1885/96, gdzie NSA podniósł, że nie jest dopuszczalne utworzenie kancelarii rady 
gminy jako odrębnego zakładu pracy, utworzonego na potrzeby obsługi działalności 
rady i podporządkowanego jej przewodniczącemu. Negatywną ocenę takich rozwiązań 
dodatkowo uzasadnia kwestia skutków finansowych dla samorządu terytorialnego, 
jakie pociągnęłyby postulowane zmiany (wyodrębnienie jednostki organizacyjnej dla 
obsługi organu stanowiącego wymagałoby stworzenia określonej struktury organiza-
cyjnej z ustaleniem planu finansowego, stanowiskami kierowniczymi oraz aparatem 
obsługowym).

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
Magdalena Młochowska
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z zagłębianiem się w zagadnienie fotowoltaiki kieruję do 

Pana Ministra kolejne nurtujące mnie i, jak sądzę, bardzo ważne przemy-
ślenia, zanim rządowy projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu. Zwracam się 
do Pana Ministra z prośbą o interpretację i udzielenie odpowiedzi na przed-
stawione pytania, które są kontynuacją wcześniej złożonego przeze mnie 
oświadczenia na ten temat.

1. Liczba miejsc pracy w energetyce odnawialnej, w tym w sektorze ener-
gii fotowoltaicznej, wynosi w Niemczech około 400 000. Jaka liczba miejsc 
pracy w energetyce odnawialnej, w tym w sektorze energii fotowoltaicznej, 
istnieje obecnie w Polsce? Ile z tych miejsc pracy przypada na poszczególne 
technologie?

2. Kosztów rozwoju OZE nie można oprzeć jedynie na polskim kapitale. 
Czy Ministerstwo Gospodarki dysponuje danymi dotyczącymi tego, że przy 
ograniczeniu instalacji do 2 MW dalej istnieje zainteresowanie inwestorów 
tą branżą?

3. Instalacje do 2 MW, w przeciwieństwie do 10 MW, z powodów eko-
nomicznych mogą być podłączane tylko do sieci średniego napięcia oraz do 
stacji GZP po stronie średnich napięć. Czy wiadomo, jaka jest możliwość 
przyłączenia instalacji do średniego napięcia i jaki jest potencjał mocy przy-
łączeniowych sieci średniego napięcia do 2020 r.?

4. W przypadku instalacji wytwórczych do 2 MW nie jest wymagana 
ekspertyza oddziaływania na sieć. Czy wiadomo, jak zachowa się system, 
jeśli dla instalacji fotowoltaicznych nie będzie można zaprognozować na 
podstawie analiz oddziaływania na sieć? Jak ten system będzie obsługiwa-
ny i kontrolowany?

Z wyrazami szacunku 
Sławomir Preiss

Oddowiedd�

Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2013 r., znak: BPS/043-33-1396/13, przed-

stawiam poniżej stanowisko dotyczące kwestii podniesionych w oświadczeniu złożo-
nym przez senatora Sławomira Preissa podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 
16 maja 2013 r. w sprawie fotowoltaiki.

1. Liczba miejsc pracy w energetyce odnawialnej, w tym w sektorze ener-
gii fotowoltaicznej, wynosi w Niemczech około 400 000. Jaka liczba miejsc 
pracy w energetyce odnawialnej, w tym w sektorze energii fotowoltaicznej, 
istnieje obecnie w Polsce? Ile z tych miejsc pracy przypada na poszczególne 
technologie?
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Według danych przedstawionych w raporcie „The state of renewables energie in 
Europe. 12th EurObserv’ER Report” w 2011 r. Polska znalazła się na 10. miejscu 
w Unii Europejskiej pod względem zatrudnienia w sektorze energetyki odnawialnej. 
Najwięcej osób było zatrudnionych przy wykorzystaniu biomasy (21 800) i biopaliw 
(6 450). Kolejne miejsce pod względem liczby miejsc pracy zapewnił rynek kolektorów 
słonecznych (2 150), następnie energetyka wiatrowa (1 600), geotermia (1 000), ener-
getyka wodna (950), biogaz (500), fotowoltaika (100) i odpady (<50). W sumie w ener-
getyce odnawialnej zatrudnionych było ok. 34 600 osób.

Według najnowszych badań polskiego rynku fotowoltaiki, przeprowadzonych przez 
Instytut Energetyki Odnawialnej, liczba osób zatrudnionych w tym sektorze w 2012 r. 
wzrosła do 400.

2. Koszów rozwoju OZE nie można oprzeć jedynie na polskim kapitale. 
Czy Ministerstwo Gospodarki dysponuje danymi dotyczącymi tego, że przy 
ograniczeniu instalacji do 2 MW dalej istnieje zainteresowanie inwestorów tą 
branżą?

Celem Ministerstwa Gospodarki jest zapewnienie stabilnych warunków praw-
nych dla inwestorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. W sektorze fotowoltaiki 
priorytetem jest wsparcie wytwarzania energii elektrycznej w mikro- i małych insta-
lacjach o mocy zainstalowanej do 100 kW. W opinii MG wprowadzenie mechanizmu 
wsparcia w postaci cen gwarantowanych (feed-in tariff) dla tej grupy instalacji po-
zwoli na wystarczający rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce. Jednocześnie Minister-
stwo chcąc umożliwić uzyskanie wsparcia przez większe systemy pv planuje wpro-
wadzenie odpowiednich współczynników korekcyjnych dla instalacji o mocach od 
100 kW do 2 MW.

3. Instalacje do 2 MW, w przeciwieństwie do 10 MW, z powodów ekonomicz-
nych mogą być podłączane tylko do sieci średniego napięcia oraz do stacji GPZ 
po stronie średnich napięć. Czy wiadomo, jaka jest możliwość przyłączania 
instalacji do średniego napięcia i jaki jest potencjał mocy przyłączeniowych 
sieci średniego napięcia do 2020 r.?

Szacuje się, że do 2020 r. możliwe będzie przyłączenie do sieci średniego napięcia 
systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 2000–2500 MWp.

4. W przypadku instalacji wytwórczych do 2 MW nie jest wymagana eksper-
tyza oddziaływania na sieć. Czy wiadomo, jak zachowa się system, jeśli dla 
instalacji fotowoltaicznych nie będzie można zaprognozować na podstawie 
analiz oddziaływania na sieć? Jak ten system będzie obsługiwany i kontrolo-
wany?

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyła-
niem lub dystrybucją paliw lub energii, magazynowaniem paliw gazowych, w tym 
skroplonego gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplo-
nego gazu ziemnego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci 
do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy 
zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.

Z kolei określenie obowiązujących parametrów jakościowych energii elektrycz-
nej dostarczanej odbiorcom w poszczególnych grupach przyłączeniowych nastąpiło 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 
623, z późn. zm.).

Ponadto, zgodnie z art. 7 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energe-
tyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest 
obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi 
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się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją 
techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub 
energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie wyjaśniam, iż przyłączenie do sieci elektro-
energetycznej źródła wytwórczego stanowi kompleksowy zbiór działań organizacyjno- 
-technicznych umożliwiających wprowadzenie do sieci energii elektrycznej wytwarzanej 
w danej elektrowni z zachowaniem bieżącego i długookresowego bezpieczeństwa funk-
cjonowania sieci elektroenergetycznej, w tym bezpieczeństwa zaopatrzenia odbiorców 
w energię elektryczną. Stąd przyłączenie danej elektrowni nie ogranicza się tylko do 
wybudowania samego przyłącza, lecz często związane jest z rozbudową i modernizacją 
już istniejącej sieci.

Dalej wyjaśniam, iż zakres możliwości przyłączenia jest determinowany możliwo-
ściami technicznymi sieci, możliwościami jej rozbudowy i modernizacji, a także wa-
runkowany jest uwzględnieniem ograniczeń w zakresie wyłączania poszczególnych 
elementów sieci w celu przeprowadzenia jej rozbudowy. Wynika to z faktu, że wprowa-
dzanie energii do sieci elektroenergetycznej nie może skutkować ryzykiem zagrożenia 
dla bezpieczeństwa funkcjonowania sieci.

Jednymi z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przy ocenie możliwości 
przyłączenia danego źródła do sieci dystrybucyjnej są wymagania określone w In-
strukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która obecnie w pełnym zakresie 
podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jednocześnie wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców na początku roku 2010 operatorzy 
podjęli decyzję o opracowaniu pogłębionych analiz technicznych dotyczących wyzna-
czenia możliwego poziomu mocy przyłączeniowej źródeł dla Głównych Punktów Zasi-
lania (GPZ). W analizach tych badane są wielokryterialne parametry bezpieczeństwa 
funkcjonowania sieci takich jak: parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycz-
nej, parametry dopuszczalnych mocy zwarciowych, zachowanie lokalnego charakteru 
przyłączanych źródeł.

Ponadto, przyłączanie OZE odbywa się na zasadach równego traktowania. Ozna-
cza to między innymi, że wśród wytwórców energii z odnawialnych źródeł nie wolno 
różnicować ich pozycji w zakresie dostępu do sieci w zależności od rodzaju źródła 
np. elektrownie wodne, wiatrowe, czy też słoneczne. Operator, będąc zobowiązany 
do równego traktowania wszystkich odnawialnych źródeł energii, nie ma prawnych 
możliwości wpływania na zmianę struktury wniosków, kolejności ich rozpatrywania 
i preferencyjnego przyłączania konkretnych źródeł.

Stosownie do powyższych wyjaśnień uprzejmie informuję, iż odbiorcy końcowi nie-
zależnie od rodzaju źródła OZE w jakim wytworzono energię elektryczną otrzymują 
„produkt” tj. energię elektryczną, której użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem nie 
stanowi jakiegokolwiek zagrożenia tak dla nich, jak i dla posiadanych przez odbiorców 
końcowych urządzeń. Dotyczy to zarówno energii elektrycznej wytworzonej w źródłach 
stabilnych, np. biogazowniach, które lepiej współpracują z lokalną siecią dystrybucyj-
ną, jak również energii elektrycznej wytworzonej w tzw. niestabilnych źródłach ener-
gii, jakimi są elektrownie fotowoltaiczne.

Ponadto, należy podkreślić, że zmienność generacji pojedynczych elektrowni PV 
jest znacznie większa niż zmienność zagregowanej wartości wielu elektrowni słonecz-
nych. Z punktu widzenia systemowego lepszym rozwiązaniem jest budowa wielu ma-
łych źródeł fotowoltaicznych niż kilku dużych elektrowni.

Przedstawiając powyższe informacje wyrażam przekonanie, że stanowią one wy-
czerpującą odpowiedź na kwestie zawarte w przedmiotowym oświadczeniu.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jerzy W. Pietrewicz 
Pełnomocnik Rządu do spraw 
Deregulacji Gospodarczych 
Sekretarz Stanu



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 179

Oświadczenie senatora Witolda Sitarza

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Zgłoszono mi pewien problem dotyczący zakładania i późniejszej działal-

ności żłobków zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
do lat trzech i rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 
25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczą-
cych żłobków i klubów dziecięcych.

Otóż wyżej wymienione akty prawne nie do końca jasno określają wy-
maganą powierzchnię przypadającą na zbiorowy pobyt dzieci. Jest jasne, że 
niezbędne są dwa pomieszczenia, w tym jedno przeznaczone do odpoczyn-
ku dzieci. Wiele żłobków posiadających dwa pomieszczenia łączy je dla po-
trzeb zbiorowego pobytu dzieci, zwijając rozkładane miejsca do spania czy 
leżakowania i uzyskując w ten sposób jedno duże pomieszczenie pobytowe 
spełniające warunki powierzchniowe. Interpretacja przepisów jest rozmaita. 
Dopuszczono funkcjonowanie wielu żłobków stosujących takie rozwiązanie. 
Znana mi jest jednakże sztywna interpretacja tych przepisów przez Wydział 
Świadczeń Rodzinnych, Żłobków oraz Współpracy Międzynarodowej, z któ-
rej wynika, że konieczne jest posiadanie dwóch lokali – każdy spełniający 
wymogi powierzchniowe. Taka interpretacja stawia w kłopotliwej sytuacji 
wiele funkcjonujących żłobków i utrudnia zakładanie nowych, gdyż poza 
trudnościami w znalezieniu wolnych lokali trzeba wziąć pod uwagę podwój-
ne koszty opłat za ich wynajem. To zaś odbija się na opłatach ponoszonych 
przez rodziców.

Czy taka interpretacja jest w zgodzie z ideą ustawy, której celem było 
ułatwienie zakładania i prowadzenia żłobków w celu poprawy opieki nad 
dziećmi do lat trzech? Podkreślam, że rozumiem potrzebę komfortu i bezpie-
czeństwa dzieci, ale czy nie warto ponownie zastanowić się nad tą sprawą 
i doprowadzić do stosowania jednakowych i jasnych rozwiązań w skali ca-
łego kraju?

Z poważaniem  
Witold Jan Sitarz

Oddowiedd�

Warszawa, 13 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo znak: BPS/043-33-1397/13, dotyczące oświadczenia se-

natora Witolda Sitarza złożonego na 33. posiedzeniu Senatu w dniu 16 maja 2013 r., 
uprzejmie wyjaśniam.

Celem uchwalenia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) było stworzenie warunków dla rozwoju zróż-
nicowanych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Do dnia wejścia w życie ww. 
ustawy opieka nad dziećmi mogła być organizowana w formie żłobków działających 
jako publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, 
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z późn. zm.) albo sprawowana w formie działalności gospodarczej na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.). Taka sytuacja powodowała, że w zależno-
ści od formy sprawowanej opieki była ona albo poddana bardzo dużym wymogom, 
jak w przypadku żłobków posiadających status zakładów opieki zdrowotnej albo też 
brak było określonych standardów, jakie musiały spełniać pozostałe formy opieki nad 
dzieckiem. Dlatego też ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z jednej strony 
ma ułatwić zakładanie żłobków i innych form opieki, a z drugiej strony podnieść stan-
dard usług świadczonych dotychczas jako zwykła działalność gospodarcza.

Jednocześnie należy podkreślić, że niemowlęta i dzieci przebywające w żłobkach 
są wyjątkową grupą konsumentów, która zasługuje na szczególną ochronę. W związ-
ku z powyższym, ułatwienia dla przedsiębiorców w tworzeniu instytucji opieki nad 
małymi dziećmi, nie mogą dotyczyć minimalnych standardów.

W myśl art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek posiada co naj-
mniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci.

Zgodnie z §3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków 
i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) powierzchnia pomieszczenia przezna-
czonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2. W przypadku 
liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy 
pobyt dzieci, ulega zwiększeniu o 2 m2 w przypadku klubów dziecięcych i o 2,5 m2 
w przypadku żłobków w przeliczeniu na każde dziecko.

Każde pomieszczenie przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci, niezależnie od tego 
do czego zostanie przeznaczone, musi spełnić wymóg minimum 16 m2 powierzchni.

Powierzchnię każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci na-
leży liczyć oddzielnie.

Pomieszczeniem przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci jest pomieszczenie, 
w którym dzieci spędzają większość czasu (np. bawialnia, sypialnia, jadalnia).

Do powierzchni przypadającej na jedno dziecko nie wlicza się pomieszczeń gospo-
darczych ani ciągów komunikacyjnych. Nie wlicza się również powierzchni łazienek.

Powyższe jest stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego właściwego w spra-
wach prowadzenia zapobiegawczego i bieżącego nadzoru nad spełnianiem wymagań 
higieniczno-sanitarnych.

Ocena wymagań lokalowych i sanitarnych należy do inspekcji sanitarnej i stra-
ży pożarnej. Zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków 
i klubów dziecięcych, w lokalu, w którym prowadzony będzie żłobek, muszą być za-
pewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. Posiadanie bezpiecznych 
i higienicznych warunków lokalowych i sanitarnych potwierdza pozytywna opinia ko-
mendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywna opi-
nia właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Osoba zamierzająca prowadzić 
żłobek musi uzyskać obie opinie przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 181

Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Waldemara Kraski, Wiesława Dobkowskiego, 

Marka Martynowskiego, Macieja Klimy, Bohdana Paszkowskiego, 
Przemysława Błaszczyka, Henryka Górskiego, 

Stanisława Gogacza, Henryka Ciocha, Beaty Gosiewskiej, 
Bolesława Piechy, Stanisława Karczewskiego, 

Jana Marii Jackowskiego, Andrzeja Matusiewicza, 
Grzegorza Biereckiego, Stanisława Koguta, 

Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 
Janiny Sagatowskiej oraz Doroty Czudowskiej

skierowane do marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza

Biorąc pod uwagę podawane przez media informacje o piśmie skierowa-
nym przez Pana Marszałka do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, prze-
wodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w którego treści, jak wynika 
z tych informacji, miałyby się znaleźć zarzuty co do aspirowania przez Kon-
ferencję Episkopatu Polski do uczestniczenia w charakterze współdecydenta 
czy nadzorcy w sprawach objętych władztwem państwa oraz naruszenia 
konkordatu z Kościołem katolickim, zwracamy się do Pana Marszałka o upu-
blicznienie pełnej treści tego pisma.

Wojciech Skurkiewicz  Bolesław Piecha 
Waldemar Kraska  Stanisław Karczewski 
Wiesław Dobkowski  Jan Maria Jackowski 
Marek Martynowski  Andrzej Matusiewicz 
Maciej Klima   Grzegorz Bierecki 
Bohdan Paszkowski  Stanisław Kogut 
Przemysław Błaszczyk  Grzegorz Wojciechowski 
Henryk Górski   Robert Mamątow 
Stanisław Gogacz  Janina Sagatowska 
Henryk Cioch   Dorota Czudowska 
Beata Gosiewska
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Oddowiedd

Warszawa, 24 czerwca 2013 r.

Sz.P. senatorowie: 
Wojciech Skurkiewicz 
Waldemar Kraska 
Wiesław Dobkowski 
Marek Martynowski 
Maciej Klima 
Bohdan Paszkowski 
Przemysław Błaszczyk 
Henryk Górski 
Stanisław Gogacz 
Henryk Cioch 
Beata Gosiewska 
Bolesław Piecha 
Stanisław Karczewski 
Jan Maria Jackowski 
Andrzej Matusiewicz 
Grzegorz Bielecki 
Stanisław Kogut 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Janina Sagatowska 
Dorota Czudowska

W odpowiedzi na oświadczenie złożone na 33. posiedzeniu Senatu w dniu 16 maja 
2013 roku przez grupę senatorów informuję, iż list skierowany 4 kwietnia 2013 roku 
do ks. abp Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski został 
przesłany w dniu 6 maja 2013 roku do Katolickiej Agencji Informacyjnej. Tym samym 
treść listu do ks. abp Józefa Michalika została upubliczniona.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Moja interwencja spowodowana jest ubiegłoroczną zmianą regulacji 

prawnych w sprawie rozkładów jazdy, co ma bezpośredni i niekorzystny 
wpływ na sytuację mieszkańców Częstochowy.

Według rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki 
morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy zdefiniowa-
ne zostały linie zwykłe, przyspieszone, pospieszne i ekspresowe. Co do linii 
ekspresowej, zapis stanowi, że jest to taka linia, w której „środki transportu 
zatrzymują się w miejscowości: początkowej i końcowej albo początkowej 
i końcowej oraz co najmniej jednym mieście wojewódzkim usytuowanym na 
linii komunikacyjnej”.

Taki zapis powoduje, że miasto Częstochowa, które nie posiada statu-
su miasta wojewódzkiego, a liczy ponad dwieście trzydzieści pięć tysięcy 
mieszkańców i jest większe od części miast wojewódzkich, nie może być 
miejscem zatrzymywania się autobusu ekspresowego.

Taki zapis pozbawia mieszkańców Częstochowy dostępu do nowych au-
tobusowych linii ekspresowych, które docelowo połączą na przykład połu-
dnie z północą naszego kraju. Wystarczy powołać się na ostatni przypadek, 
w którym autobus ekspresowy nie może zatrzymywać się w Częstochowie, 
a kursuje na linii Gdańsk – Rzeszów.

W mojej ocenie jest to sytuacja kuriozalna, dlatego też zwracam się 
z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o zweryfikowanie niekorzystnych zapi-
sów rozporządzenia, utrudniających życie mieszkańcom nie tylko Częstocho-
wy, ale i pozostałych dużych miast bez statusu wojewódzkiego.

Z poważaniem 
Andrzej Szewiński

Oddowiedd�

Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo BPS-043-33-1399/13, przekazujące oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Szewińskiego podczas 33. posiedzenia Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej w dniu 16 maja 2013 r., dotyczące rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów 
jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451), przedstawiam poniżej odpowiedź odnoszącą się do 
zagadnień poruszonych w oświadczeniu.

Na wstępie pragnę wyjaśnić motywy wprowadzenia do ww. rozporządzenia defini-
cji rodzajów komunikacji. Wprowadzenie definicji rodzajów komunikacji zostało za-
proponowane w przygotowanym przez resort transportu projekcie ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, a następnie w projekcie 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, poprzez zmianę ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
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zbiorowego. Przez cały proces legislacyjny, zarówno na etapie rządowym, jak i parla-
mentarnym, potrzeba zdefiniowania rodzajów komunikacji nie budziła wątpliwości. 
Z uwagi na to, że na etapie prac parlamentarnych równolegle trwały prace nad pa-
kietem ustaw okołobudżetowych, w tym ustawy o ulgach, postanowiono o wyłączeniu 
z zakresu zmian ustawy o ulgach procedowanych w ramach projektu ustawy o ptz 
niektórych zagadnień związanych z ulgami (w tym definicji rodzajów komunikacji) 
i włączenia ich do projektu ustawy o ulgach procedowanego w ramach pakietu ustaw 
okołobudżetowych (z przyczyn legislacyjnych). Ostatecznie jednak nie udało się tego 
zrealizować.

W związku z powyższym, zdefiniowanie rodzajów komunikacji w transporcie dro-
gowym zostało zaproponowane w toku prac nad projektem rozporządzenia w sprawie 
rozkładów jazdy. Potrzeba wprowadzenia tych pojęć do rozporządzenia była zgłaszana 
i popierana przez stronę samorządową. Również przedstawiciele organizacji zrzeszają-
cej przewoźników drogowych nie kwestionowali zasadności precyzyjnego zdefiniowa-
nia przedmiotowych pojęć. Wskazywano w szczególności na konieczność ograniczenia 
uznaniowości w określaniu charakteru linii komunikacyjnej. Podnoszono, iż każda 
z definicji rodzajów komunikacji powinna „jasno i precyzyjnie definiować charakter 
wykonywanych przewozów, być wzajemnie „wykluczającą się”, tzn. umożliwiać jed-
noznaczne określenie charakteru wykonywanej komunikacji zarówno przez przedsię-
biorcę, jak również organ wydający zezwolenie”. Zgodnie ze stanowiskiem strony sa-
morządowej, zdefiniowane rodzajów komunikacji miało pozwolić „umknąć dowolności 
i wątpliwości w tym zakresie oraz, co ważne w zakresie stosowania ulg ustawowych, 
bezpośrednio odnoszących się do charakteru linii komunikacyjnych”.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie rozkładów jazdy w §2 ust. 1 wprowadza definicje poszczególnych rodzajów 
komunikacji w regularnym przewozie osób transportem drogowym, wykonywanym 
w ramach publicznego transportu zbiorowego (zwykłej, przyśpieszonej, pośpiesznej 
i ekspresowej).

Podstawowe kryteria, na podstawie których przewozy drogowe autobusem klasyfi-
kowane są do komunikacji zwykłej, przyspieszonej, pośpiesznej, stanowi długość linii 
komunikacyjnej oraz regularność zatrzymywania się środków transportu w miejsco-
wościach usytuowanych na danej linii. Wprowadzenie definicji rodzajów komunikacji 
w transporcie drogowym, wynikało z potrzeby precyzyjnego rozróżnienia poszczegól-
nych rodzajów komunikacji, które do dnia wejścia w życie omawianych przepisów nie 
były zdefiniowane, a których rozróżnienia ma znaczenie przede wszystkim dla zakresu 
obowiązujących w danym rodzaju komunikacji ulg ustawowych oraz przekazywanych 
z budżetu państwa dopłat do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania przez prze-
woźników tych ulg.

Komunikacja ekspresowa jest to regularny przewóz osób, w którym środki trans-
portu zatrzymują się w miejscowości: początkowej i końcowej albo początkowej i koń-
cowej oraz co najmniej w jednym mieście wojewódzkim usytuowanym na linii ko-
munikacyjnej. Podstawowe znaczenie mają zatem takie kryteria, jak czas przejazdu 
oraz status administracyjny danej miejscowości, w których po drodze zatrzymuje się 
środek transportu.

Przepisy ww. rozporządzenia nie uniemożliwiają przewoźnikowi uruchomienia linii 
komunikacyjnej, w ramach której – poza miejscowością początkową i końcową – środ-
ki transportu będą zatrzymywały się w miastach wojewódzkich oraz innych miejsco-
wościach niebędących miastami wojewódzkimi.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu



33. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2013 r. 185

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Wojciecha Skurkiewicza, Roberta Mamątowa, 
Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, 
Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej, 
Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, 

Henryka Górskiego, Macieja Klimy, 
Jana Marii Jackowskiego, Marka Martynowskiego 

oraz Stanisława Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Środowiska dziennikarskie i znaczna część opinii publicznej w Polsce są 

oburzone procesem, jaki minister transportu Sławomir Nowak wytoczył jed-
nemu z tygodników po publikacji na temat kosztownych zegarków, w jakich 
pan minister prezentował się publicznie. W ramach pozwu minister Nowak 
zażądał zabezpieczenia roszczeń na kwotę 30 milionów zł.

Pragniemy zapytać, czy Pan Premier akceptuje taki pozew ministra No-
waka, odbierany jako próba uciszenia krytyki medialnej za pomocą absur-
dalnie wysokich roszczeń finansowych. Czy Pan Premier nie widzi w takim 
postępowaniu zagrożenia demokratycznych wolności w Polsce? Czy Pan Pre-
mier nie obawia się, że taka reakcja członka rządu może prowadzić do za-
straszenia i sterroryzowania mediów oraz ograniczenia, a nawet stłumienia 
ich krytycznej roli? Czy Pan Premier nie uważa, ze postępowanie ministra 
Nowaka jest groźne dla demokracji, a po ludzku zwyczajnie nieprzyzwoite? 
Czy Pan Premier nie widzi w postępowaniu ministra Nowaka złamania za-
sad, którymi miał się kierować Pański rząd?

Poza tym prosimy o odpowiedź na pytanie, czy minister Sławomir No-
wak wytłumaczył Panu Premierowi, jakie jest źródło finansowania zakupu 
drogich, kosztownych zegarków, z którymi się publicznie obnosił?

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Mieczysław Gil 
Wojciech Skurkiewicz  Wiesław Dobkowski 
Robert Mamątow  Henryk Górski 
Andrzej Matusiewicz  Maciej Klima 
Waldemar Kraska  Jan Maria Jackowski 
Dorota Czudowska  Marek Martynowski 
Janina Sagatowska  Stanisław Kogut

Oddowiedd�  
RZECZNIKA PRASOWEGO RZĄDU

Warszawa, 4 lipca 2013 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Grzegorza Wojcie-

chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 
16 maja 2013 r. w sprawie pozwu ministra transportu przeciwko jednemu z tygodników, 
przekazane przy piśmie z dnia 21 maja 2013 r., znak BPS/043-33-1400/13, z upoważ-
nienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następującą informację.
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Pytania Panów senatorów dotyczące opinii Prezesa Rady Ministrów na temat za-
bezpieczenia roszczeń na kwotę 30 mln zł w ramach pozwu ministra transportu prze-
ciwko jednemu z tygodników nie są już aktualne. Minister Sławomir Nowak infor-
mował już opinię publiczną o decyzji wycofania wniosku o zabezpieczenie na tytule 
w kwocie 30 mln zł.

Chciałbym także przypomnieć, że Prezes Rady Ministrów podczas konferencji pra-
sowych w dniach 23 i 24 kwietnia 2013 r., a następnie 7 maja 2013 r., odniósł się do 
prezentowanych w tygodniku „Wprost” sugestii dotyczących ministra Sławomira No-
waka. W trakcie konferencji prasowej w dniu 24 kwietnia 2013 r. szef rządu informo-
wał m.in. o swojej rozmowie z ministrem Sławomirem Nowakiem na temat publikacji 
tygodnika oraz wyjaśnieniach jakie od niego otrzymał.

Z wyrazami szacunku 
 
Paweł Graś
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa, Andrzeja Matusiewicza, 

Waldemara Kraski, Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, 
Henryka Górskiego, Macieja Klimy, Wojciecha Skurkiewicza, 

Jana Marii Jackowskiego oraz Marka Martynowskiego

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

Szanowny Panie Premierze!
W nawiązaniu do odpowiedzi Pana Ministra z dnia 29 marca 2013 r. 

(nr PT10/0602/7/140/LWW/13/RWPD-11293/RD-26882) na oświadcze-
nie złożone w dniu 21 lutego 2013 r. na 27. posiedzeniu Senatu przez se-
natorów Roberta Mamątowa, Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 
Marka Martynowskiego, Jana Marię Jackowskiego, Henryka Górskiego 
i Krzysztofa Słonia w sprawie postępowań prowadzonych przez organy po-
datkowe wobec członków Stowarzyszenia Transportowców Ziemi Łódzkiej 
pragniemy poinformować o istotnych kwestiach, które pominięto w analizie 
sprawy.

Otóż nawet jeżeli przepisy ordynacji podatkowej nie pozwalają na udo-
stępnienie informacji dotyczącej konkretnego podatnika senatorom, to fakt 
ten nie ma w tej kwestii żadnego znaczenia, ponieważ problem dotyczy 
spraw kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych z identycznym stanem fak-
tycznym, a sprawy Romana J. i Kazimierza B. służą tylko jako przykład 
wobec rozbieżnego stanowiska organów podatkowych i orzecznictwa sądów 
administracyjnych na tle interpretacji przepisów art. 88 ust. 3a ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dodanego z dniem 1 czerwca 
2005 r. oraz §14 ust. 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia ministra finansów z dnia 
27 kwietnia 2004 r. obowiązującego od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r. 
Nadmieniamy, że podatnicy Kazimierz B. oraz Roman J. wyrażają zgodę na 
udostępnienie informacji o swoich sprawach podatkowych panom senato-
rom, a wręcz o to proszą.

Wskazane przepisy mają kluczowe znaczenie dla sytuacji podatko-
wej członków stowarzyszenia. W orzecznictwie sądów administracyjnych 
w sprawie interpretacji wymienionych przepisów wprowadzających ograni-
czenie w korzystaniu przez podatników z prawa do odliczenia podatku nali-
czonego z powodu wadliwości faktur pojawiły się dwa stanowiska.

Według pierwszego z nich wykładnia przywołanych przepisów rozpo-
rządzenia i ustawy o VAT powinna następować z uwzględnieniem prawa 
wspólnotowego, to jest przepisów dyrektywy 2006/112/WE Rady i orzecz-
nictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w świetle których zda-
niem sądów podstawą stosowania wobec podatników sankcji polegają-
cych na pozbawieniu prawa do obniżenia podatku należnego o podatek 
naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup paliw napędowych 
(lub zwrotu różnicy podatku czy podatku naliczonego) jest ustalenie w toku 
postępowania podatkowego, że na podstawie okoliczności obiektywnych 
podatnik co najmniej powinien przewidywać, iż dokonuje transakcji, któ-
rych celem jest uzyskanie przez inne osoby nienależnych korzyści podat-
kowych.

Zgodnie z drugim stanowiskiem na kupującym paliwa napędowe ciąży 
obowiązek sprawdzania rzetelności źródła dostawy paliwa, a w szczególno-
ści tego, czy wystawca faktury jest rzeczywiście sprzedawcą tego paliwa. 
Sądy stwierdzają, że w świetle §14 ust. 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia nie 
istnieje żaden dodatkowy warunek jego zastosowania w postaci koniecz-
ności czynienia ustaleń, że z ogółu obiektywnych okoliczności sprawy musi 
wynikać, iż podatnik mógł przewidywać, że transakcja miała na celu uzy-
skanie nienależnej korzyści podatkowej. Ten sam pogląd wypowiadany jest 
w odniesieniu do art. 88 ust. 3a ustawy o VAT.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego zdecydowa-
nie utrwalił się ten drugi pogląd. Przyjęcie takiego poglądu w świetle wy-
roku TSUE z dnia 21 czerwca 2012 r. w połączonych sprawach C-80/11 
i C-124/11 oraz C-642-643/11 z 31 stycznia 2013 r. narusza powołane 
w nich przepisy dyrektywy nr 112.
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Za wyrokami TSUE z 21 czerwca 2012 r. i z 31 stycznia 2013 r. należy 
wskazać, że prawo podatników do odliczenia podatku VAT stanowi zasadę 
podstawową wspólnego systemu podatku VAT ustanowionego przez usta-
wodawcę Unii Europejskiej, a odmowę prawa odliczenia, jeśli nabycie pali-
wa nastąpiło w rzeczywistości, organ podatkowy zobowiązany jest wskazać 
w sposób prawnie wymagany, że podatnik wiedział, iż transakcje wiązały 
się z przestępstwem.

Nie jest zatem tak, jak przyjmuje część organów podatkowych w do-
tychczasowym orzecznictwie, że wystarczające do pozbawienia prawa do 
odliczenia podatku naliczonego jest istnienie wątpliwości co do przebiegu 
transakcji, choćby wynikających z jej odmienności od transakcji przyjętych 
w normalnym obrocie. Aby pozbawić podatnika tego prawa, organ musi 
mu udowodnić, że wiedział lub powinien wiedzieć, że sprzedaż wiązała się 
z przestępstwem popełnionym przez sprzedawcę lub jego dostawcę. Nie wy-
starczą więc zwykłe, choćby nawet uzasadnione, wątpliwości co do prze-
biegu transakcji. Innymi słowy, by pozbawić podatnika prawa do odliczenia 
VAT, nie wystarczą wątpliwości co do pochodzenia paliwa lub rzetelności 
osoby sprzedawcy. Jeśli nabycie nastąpiło w rzeczywistości, muszą to być 
wątpliwości kwalifikowane, wskazujące jednoznacznie na świadomość 
przestępstwa popełnionego przez sprzedawcę lub jego dostawcę. Inaczej 
rzecz ujmując, TSUE dopuścił pozbawienie prawa do odliczenia jedynie tego 
podatnika, którego uznał za wspólnika w przestępstwie w rozumieniu dyrek-
tywy (teza 45). Z powodu braku tak kwalifikowanych wątpliwości odmowa 
odliczenia VAT jest niezasadna (wyrok WSA I Sa/Łd 1169/12).

Na gruncie spraw członków stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw o sygn. 
akt I FSK 1570/11 z 14 sierpnia 2012 r. oraz I FSK 1769/11 z dnia 27 lipca 
2012 r., kwestia dobrej wiary nabywcy i dochowania staranności nie ma 
znaczenia, co wynika z szeregu orzeczeń sądów administracyjnych, które 
organy podatkowe tym samym w całości podzielają. W wyżej wymienionych 
wyrokach dotyczących identycznego stanu faktycznego Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny uchylił wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, 
oddalając skargi na decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. Naczelny 
Sąd Administracyjny wskazał, że organ podatkowy, kwestionując prawo 
podatnika do odliczenia podatku, powinien ustalić, czy podatnik wiedział 
lub powinien był wiedzieć, że transakcja wiązała się z przestępstwem popeł-
nionym przez wystawcę faktury. W ocenie sądu temu obowiązkowi uchybiły 
organy podatkowe, stosując automatyzm w postępowaniu z podatnikami, 
którzy dokonywali obrotu paliwami, przyjmując, że skoro dostawcy nie wy-
stawiali rzetelnych faktur VAT, to podatnik jest pozbawiony prawa odlicze-
nia wynikającego z tych faktur, pomimo że firmy miały zarejestrowaną dzia-
łalność i były uprawnione do wystawiania faktur VAT.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w wyroku z dnia 1 grudnia 2010 r., 
sygn. akt I FSK 936/09, Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił ar-
gumentacji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z orzeczenia 
z 20 stycznia 2009 r. (sygn. akt I SA/Łd 545/08) wydanego w związku ze 
skargą członka stowarzyszenia Józefa K. na decyzję dyrektora Izby Skarbo-
wej w Łodzi. Chodzi o okres od maja 2004 r. do grudnia 2004 r. Dla zasto-
sowania §14 ust. 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia konieczne jest ustalenie, że 
transakcja stanowiła nadużycie, co do którego podatnik miał wiedzę, iż taka 
okoliczność ma miejsce, zaś brak tego odniesienia powoduje, iż niemożliwa 
jest ocena legalności decyzji. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z przepisów nie wynika warunek w postaci konieczności czynienia ustaleń, 
iż z ogółu obiektywnych okoliczności sprawy musi wynikać, że podatnik 
mógł przewidzieć, iż transakcja miała na celu uzyskanie nienależnej korzy-
ści podatkowej.

W pozostałych sprawach członków stowarzyszenia organy podatkowe 
w uzasadnieniu decyzji powołują się na wyroki sądów administracyjnych. 
Twierdzenie, że dobra wiara nie ma znaczenia oraz jednoczesne wskazywa-
nie na to, że podatnik winien zachować większą ostrożność, są bezprzedmio-
towe, ponieważ nie ulega żadnej wątpliwości, jakie są prawdziwe motywy 
organów co do przyczyn pozbawienia prawa do odliczenia podatku VAT nie-
zależnie od stanów faktycznych.
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Organy i sądy administracyjne w sposób nieprzekonujący, jakby mimo-
chodem, wspominają w decyzjach i wyrokach o obowiązku podatników po-
legającym na weryfikacji sprzedawców paliw (którego zresztą członkowie 
stowarzyszenia dopełnili) z uwzględnieniem doświadczenia życiowego, logi-
ki i staranności. Kwestię tę traktowały marginalnie, odnosząc pojęcie świa-
domości do „oszustwa karuzelowego”.

W sprawach członków stowarzyszenia przyjęto odpowiedzialność bez 
winy, nie bacząc na to, czy mieli oni realne możliwości ustalenia przed podję-
ciem współpracy czy też w jej trakcie, że dostawcy paliw naruszają prawo.

Uzasadnianie zaskarżonych decyzji tym, iż członkowie stowarzyszenia 
winni przypuszczać, że dostawcy nie dokonują faktycznej sprzedaży paliwa, 
bo oferowana cena była niższa od średniej ceny w legalnym obrocie – i z tego 
powodu nie mieli prawa wyboru kontrahenta – czy też nieznajomością człon-
ków zarządu tych firm, płaceniem gotówką (prawo podatkowe nie dyskwa-
lifikuje takich transakcji), a w przypadku płatności w formie przelewu brak 
stanowiska w tej kwestii, brak przeprowadzenia badania jakości paliwa 
i powoływanie się na brak koncesji dostawców na sprzedaż paliwa (przy 
zakupie paliwa na własne potrzeby taki prawny obowiązek nie istnieje) nie 
jest przekonujące i nie wiadomo, która okoliczność wskazuje na nienależytą 
staranność członków stowarzyszenia.

Organy nie wskazały żadnych dowodów potwierdzających fakt, że człon-
kowie stowarzyszenia nabywali wyłącznie paliwo, które posiadało cechy 
użytkowe i fizyczne mogące wywołać wątpliwości co do tego, że w rzeczy-
wistości nie jest to olej napędowy tylko produkt ropopochodny. Organy nie 
wykazały, że członkowie stowarzyszenia świadomie uczestniczyli w oszu-
stwie podatkowym, ale błędnie przyjęły, że takiego obowiązku w ogóle nie 
mają. Organy nie udowodniły również, że transakcje zostały przeprowadzo-
ne w celu uzyskania nienależnych korzyści podatkowych.

Organy podatkowe oraz sądy uznały, że sam fakt wystąpienia na ja-
kimkolwiek etapie obrotu zjawiska firmanctwa automatycznie pozbawia na-
bywców prawa do odliczenia podatku naliczonego bez badania tych okolicz-
ności. Ponadto należy podkreślić, że organy nigdy nie kwestionowały faktu 
nabycia paliwa.

Roman J. i Kazimierz B. w prowadzonej dokumentacji podatkowej doku-
mentowali transakcje rzeczywiste, czyli takie, które faktycznie miały miej-
sce. Zakup paliwa zarówno pod kątem jego ilości, jak i ceny (uwzględniając 
należny podatek VAT) był w całości dokumentowany zgodnie z wymogami 
polskich przepisów podatkowych. Na dowód powyższego cytujemy fragment 
decyzji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 marca 2010 r. w spra-
wie Romana J. str. 13/14–17: „Organ podatkowy uznaje za bezsprzeczne, 
że pan Roman J. nabył sporne paliwo w ilości i cenie widniejącej na fakturze, 
zapłacił za nie i wykorzystał je w prowadzonej działalności gospodarczej”. 
W decyzji z dnia 22 grudnia 2009 r. dotyczącej pana Kazimierza B. organ 
drugiej instancji (str. 7/15) pisze, iż „organ podatkowy nie kwestionuje faktu 
zakupu paliwa przez Kazimierza B. Podatnik faktycznie kupował paliwo, 
płacił za zakupiony towar, a paliwo wykorzystał w prowadzonej działalności 
gospodarczej”. Jeżeli można mówić o jakimkolwiek związku tych podatni-
ków z owym procederem, to tylko w tym sensie, że podobnie jak inni odbior-
cy nieświadomie stali się jego ofiarami.

W odpowiedzi z dnia 29 marca 2013 r. pan minister finansów Maciej Gra-
bowski stwierdził (str. 2): „W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z prze-
pisami ustawy o podatku od towarów i usług faktura stanowiąca podstawę 
do odliczenia podatku naliczonego musi dokumentować rzeczywiste zdarzenie 
(świadczoną usługę lub sprzedaż towaru)”. Wobec powyższego pragniemy za-
znaczyć, co zresztą wynika z cytowanej wyżej decyzji dyrektora Izby Skarbo-
wej w Łodzi zarówno w sprawie pana Romana J., jak i pana Kazimierza B., że 
dokumentowane przez nich transakcje zakupu paliwa w rzeczywistości miały 
miejsce, a tym samym potwierdzały rzeczywiste zdarzenia.

W związku z faktem, że nie uzyskaliśmy wiążącej odpowiedzi, po raz 
kolejny uprzejmie prosimy Pana Ministra o następujące informacje.

Jakie konkretne nieprawidłowości po stronie podatników Romana J. 
i Kazimierza B. zostały ustalone?
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Czy w którejkolwiek z wymienionych spraw organy podatkowe ustaliły 
stan faktyczny polegający na tym, że zostały wystawione faktury za dosta-
wy paliwa, które w rzeczywistości nie miały miejsca?

Czy podmioty będące dostawcami paliwa w sprawach będących przed-
miotem postępowań, to jest firma Rolimex, Bogromil i inne, były znane orga-
nom podatkowym?

Czy ich działalność była zgłoszona i zarejestrowana w organach podat-
kowych, a jeśli tak, to w jakim okresie?

Czy organy podatkowe kiedykolwiek kontrolowały bądź w jakikolwiek 
inny sposób sprawdzały działalność tych firm i prawidłowość ich rozliczeń 
podatkowych?

Czy organy podatkowe sprawdzały posiadanie przez te firmy koncesji 
na handel paliwem? Czy firmy te miały koncesje? Czy stwierdzono jakieś 
nieprawidłowości związane z ich wydaniem?

Czy organy podatkowe sprawdzały, z jakich źródeł wymienione firmy 
posiadały wprowadzone do obrotu paliwo? Czy organy podatkowe czyniły 
jakieś ustalenia w kierunku sprawdzenia legalności tych źródeł?

Czy to na organie podatkowym ciąży obowiązek sprawdzenia legalno-
ści pochodzenia towaru, w przypadku którego transakcja jest przedmiotem 
opodatkowania?

Czy zdaniem Pana Ministra transakcja, w ramach której paliwo zostało 
rzeczywiście dostarczone do odbiorcy w ilości wykazanej na fakturze, a wad- 
liwe było jedynie wskazanie dostawcy, może być uznana za transakcję fik-
cyjną, nieistniejącą bądź nieodzwierciedlającą rzeczywistych zdarzeń go-
spodarczych?

Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania z uwzględ-
nieniem obecnie istniejącego, a zarazem wiążącego organy podatkowe, 
orzecznictwa TSUE – zarówno tego z dnia 21 czerwca 2012 r., znanego za-
pewne Panu Ministrowi, jak i tego ostatniego, z dnia 31 stycznia 2013 r. 
Prosimy mieć na uwadze (teza 62 wyroku TSUE z 21 czerwca 2012 r.), iż 
„co do zasady bowiem to do organów podatkowych należy dokonywanie 
niezbędnych kontroli podatników w celu wykrycia nieprawidłowości i na-
ruszeń przepisów prawa w zakresie podatku VAT oraz karanie podatników 
winnych takich nieprawidłowości lub naruszeń”.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi, jakie dzia-
łania kontrolne i nadzorujące podjęły organy podatkowe w firmach Rolimex, 
Bogromil i innych.

Ponadto w ostatnim wyroku ETS z dnia 31 stycznia 2013 r. (C-642/11 
i C-643/11) orzeczono, że „w sytuacji tożsamej z resztą jak w sprawie pana 
Romana J. i Kazimierza B. nie są kwestionowane dostawy paliwa ze spor-
nych faktur na rzecz podatników, lecz ich strona podmiotowo-przedmiotowa, 
nie zwalnia to organów podatkowych od dokonania ustaleń, czy podatnicy 
nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej czynności dostawca 
dopuścił się oszustwa podatkowego. Przy czym ustalenia te powinny być 
dokonane w świetle obiektywnych danych i nie wymagając przy tym od 
odbiorcy faktury przeprowadzenia weryfikacji należących do jego obowiąz-
ków” – wyrok NSA I FSK 430-436/12.

Minister finansów ma znajomość w zakresie aktualnego orzecznictwa 
unijnego wiążącego organy podatkowe. Dlaczego zatem nie wyczula orga-
nów podatkowych i nie zaleca im stosowanie się do wiążących interpreta-
cji wynikających z wyroków sądu unijnego? Traktowanie wyroków TSUE 
w taki sposób jakby nie istniały lub szukanie interpretacji, jak dzieje się to 
obecnie w trakcie wznowionych postępowań na podstawie publikacji TSUE 
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11, 
jakoby nie odnosiło się to do spraw transportowców, jest niedopuszczalne. 
To właśnie wskazane wyroki powinny być zasadniczym impulsem do rewizji 
ustaleń faktycznych i prawnych w sprawach, o których mówimy. Właściwą 
odpowiedzią na wskazywanie Ministerstwu Finansów w licznych pismach 
i apelach uchybienia organów w prowadzonych postępowaniach nie jest po-
stawa polegająca na bierności i wskazywaniu na rolę sądu w weryfikacji 
rozstrzygnięć organów podatkowych. Poza schematycznymi i ogólnikowymi 
odpowiedziami nie przedstawiono nam żadnego konkretnego i zrozumiałego 
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stanowiska, które mogłoby w sposób realny usunąć wątpliwości. Jeżeli na-
wet rozstrzygnięcia organów podatkowych zostały zweryfikowane instan-
cyjnie, a także przez sąd, to przecież Ministerstwo Finansów nie jest tylko 
głównym księgowym kraju. Jest oczywiste, że minister finansów nie jest 
kolejną instancją. Jest też oczywiste, że winien Pan w sposób efektywny 
i sprawiedliwy wypełniać funkcje nadzorcze wobec podległych mu organów 
pierwszej i drugiej instancji. Pomijanie wiążącej polskie organy państwowe 
i sądy interpretacji prawa unijnego – do wydawania tego rodzaju aktów 
prawnych upoważniony jest tylko TSUE – nieuwzględnianie przez organy 
podatkowe wyroku sądu unijnego i wprowadzenie odpowiedzialności bez 
winy jest w naszej ocenie działaniem naruszającym prawo.

Z góry dziękujemy za wyjaśnienie powyższych wątpliwości.

Z poważaniem   Wiesław Dobkowski 
Grzegorz Wojciechowski  Henryk Górski 
Robert Mamątow  Maciej Klima 
Andrzej Matusiewicz  Wojciech Skurkiewicz 
Waldemar Kraska  Jan Maria Jackowski 
Mieczysław Gil   Marek Martynowski

Oddowiedd�

Warszawa, 20 czerwca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka, znak: BPS/043-33-1401/13 z dnia 21 maja br., 

przy którym zostało przesłane oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza Woj-
ciechowskiego, Roberta Mamątowa, Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraskę, Mie-
czysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, Henryka Górskiego, Macieja Klimę, Wojciecha 
Skurkiewicza, Jana Marię Jackowskiego i Marka Martynowskiego, dotyczące transpor-
towców działających na terenie województwa łódzkiego, uprzejmie wyjaśniam.

Na wstępie niniejszego pisma chciałbym zaznaczyć, że trudno jest podzielić po-
gląd Panów Senatorów, że w przypadku kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych 
(działających na terenie województwa łódzkiego), w których zakwestionowano prawo 
do odliczenia podatku naliczonego mamy do czynienia z „identycznym stanem fak-
tycznym”. Należy bowiem zauważyć, że każdy podatnik prowadząc swoją działalność 
gospodarczą podejmuje odrębne decyzje dotyczące np. wyboru swojego kontrahenta 
jak i działań związanych z jego weryfikacją. Z tego właśnie powodu organy podatkowe 
każdorazowo dokonują indywidualnej oceny materiału dowodowego zebranego w toku 
konkretnego postępowania i w zależności od tej oceny podejmują dalsze czynności. 
Taki sposób postępowania wynika bowiem z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

Przechodząc do kwestii udostępnienia Panom Senatorom informacji dotyczących 
podatników, tj. pana Romana J. oraz pana Kazimierza B., wynikających z akt po-
stępowania podatkowego i kontroli podatkowej ponownie wskazuję, że stosownie do 
art. 293 §1 i 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, materiały te objęte są tajemnicą 
skarbową. Jak już wskazywałem wcześniej tego rodzaju informacje mogą być udo-
stępnione wyłącznie organom i osobom wymienionym w art. 297, art. 298 i art. 299 
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ww. ustawy. W katalogu podmiotów uprawnionych do dostępu do informacji chro-
nionych tajemnicą skarbową Ordynacja podatkowa nie wymienia senatorów. Rów-
nież ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 7, poz. 29, z późn. zm.) w art. 19 ust. 1 przyznaje senatorom prawo do 
uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu w działalność organów administracji 
rządowej (...), z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, a zatem 
również przepisów o tajemnicy skarbowej. Należy zatem stwierdzić, iż senatorowie nie 
zostali upoważnieni do dostępu do informacji objętych tajemnicą skarbową na mocy 
przepisów odrębnych ustaw.

Wskazać również należy, że zgodnie z art. 294 §5 ww. ustawy podatnik nie jest 
zobowiązany do przestrzegania tajemnicy skarbowej w zakresie informacji jego doty-
czących, co oznacza że może on bez żadnych ograniczeń co do formy i zakresu ujaw-
niać swoje indywidualne dane dotyczące rozliczeń i spraw podatkowych. Natomiast 
Minister Finansów oraz pracownicy Ministerstwa Finansów, na mocy art. 294 §1 
pkt 4 tej ustawy, zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy skarbowej pod rygorem 
odpowiedzialności karnej wskazanej w art. 306 ustawy. Ten obowiązek ma charakter 
bezwzględny, a jedyny wyjątek wynika z art. 299b ww. ustawy Ordynacja podatko-
wa. Zgoda podatnika na ujawnienie danych chronionych tajemnicą skarbową osobom 
nieuprawnionym, czy nawet jego prośba nie uchyla obowiązku Ministra Finansów 
oraz pracowników Ministerstwa Finansów przestrzegania tajemnicy skarbowej ani też 
sankcji karnej za naruszenie tej tajemnicy.

Bez względu na to jak szeroka jest wiedza Panów Senatorów o sprawach wymie-
nionych podatników, Minister Finansów nie może dokonywać w odpowiedzi na liczne 
oświadczenia Panów Senatorów składane w zakresie transportowców z województwa 
łódzkiego merytorycznej analizy i oceny toku postępowania podległych mu organów 
podatkowych w sprawach indywidualnych.

Przedstawiając powyższe, informuję Panów Senatorów, że stanowisko Trybuna-
łu Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezentowane w przytaczanych w oświadcze-
niu wyrokach jest znane zarówno Ministrowi Finansów, organom podatkowym jak 
i sądom krajowym. Zapewniam Panów Senatorów, że każda sprawa prowadzona jest 
w sposób uwzględniający obowiązujące przepisy prawa podatkowego, materialnego 
i procesowego oraz stan faktyczny konkretnej sprawy.

Sądy administracyjne w wydawanych wyrokach zwracają również uwagę na po-
ruszone przez Trybunał Sprawiedliwości kwestie działania podatnika w dobrej wierze 
oraz zachowania szczególnej staranności. Dla przykładu można wskazać wyrok z dnia 
13 grudnia 2012 r. sygn. akt I FSK 189/12, wyrok z dnia 13 lutego 2013 r. sygn. akt I 
SA/Po 855/12 czy wyrok z dnia 14 stycznia 2013 r. sygn. akt III SA/GL 1329/12 do-
tyczący innego towaru wrażliwego jakim jest złom. Panowie Senatorowie w złożonym 
oświadczeniu również przywołują wyroki (I FSK 1570/11 z dnia 14 sierpnia 2012 r. 
oraz I FSK 1769/11 z dnia 27 lipca 2012 r.), w których rozpatrywana była kwestia 
dobrej wiary i należytej staranności.

Biorąc pod uwagę powyższe nie mogę zgodzić się ze stanowiskiem, że rozstrzyg-
nięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie są w Polsce respektowane. 
Jak wskazują powyższe przykłady sądy weryfikując konkretne rozstrzygnięcie badają 
czy w konkretnej sprawie przesłanki płynące z wyroków Trybunału Sprawiedliwości 
zostały odpowiednio zastosowane.

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

Waldemara Kraski, Janiny Sagatowskiej, 
Doroty Czudowskiej, Mieczysława Gila, 

Wiesława Dobkowskiego, Jerzego Chróścikowskiego, 
Henryka Górskiego, Macieja Klimy, Wojciecha Skurkiewicza, 

Jana Marii Jackowskiego oraz Marka Martynowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
W minionych dniach wypowiadał się Pan Minister publicznie o niebez-

pieczeństwie utraty przez Polskę znacznych środków przewidzianych na 
wspólną politykę rolną.

Prosimy o wyjaśnienie, w ilu sprawach, jakich wydatków i jakich kwot 
dotyczy możliwe zagrożenie, czy toczą się obecnie jakieś procedury prawne 
zmierzające do nałożenia na Polskę obowiązku zwrotu środków przeznaczo-
nych na WPR, czy toczą się jakieś postępowania w tym zakresie przed Ko-
misją Europejską, jaki jest stan tych spraw, jakie działania podejmuje rząd, 
aby zapobiec utracie tych środków.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Wiesław Dobkowski 
Robert Mamątow  Jerzy Chróścikowski 
Andrzej Matusiewicz  Henryk Górski 
Waldemar Kraska  Maciej Klima 
Janina Sagatowska  Wojciech Skurkiewicz 
Dorota Czudowska  Jan Maria Jackowski 
Mieczysław Gil   Marek Martynowski

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.06.03

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marszałku!
W związku z pismem z dnia 21 maja 2013 r., znak: BPS/043-33-1402/13, przy 

którym przesłano oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Wojciechowskie-
go wspólnie z innymi Senatorami podczas 33. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 16 maja 2013 r. dotyczące postępowań administracyjnych Komisji 
Europejskiej skutkujących ewentualnymi wyłączeniami z finansowania niektórych 
wydatków z funduszy unijnych i prowadzonych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
w latach 2004–2013, uprzejmie informuję, że obecnie prowadzonych jest przez Komi-
sję Europejską 17 postępowań wyjaśniających z tytułu wydatków dokonanych przez 
agencje płatnicze, tj. przez:

I. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1. Postępowanie wyjaśniające dotyczące realizacji płatności bezpośrednich w od-

niesieniu do lat składania wniosków 2007 i 2008 AA/2008/14 – 11/PL/506 oraz 
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AA/2009/18 – 11/PL/506 – spotkanie przed Organem Pojednawczym odbyło się 
w dniu 15.02.2012 r., a pismem z dnia 03.04.2013 r. Komisja Europejska (KE) po-
informowała o propozycji wyłączenia z finansowania kwoty 35.130.861,68 euro. Przy 
piśmie z dnia 10.05.2013 r. Polska przedstawiła swoje stanowisko odnośnie do pro-
pozycji wyłączenia KE.

2. Postępowanie wyjaśniające AA/2007/12/PL dotyczące kontroli krzyżowych 
w zakresie pomocy obszarowej. W dniu 08.07.2009 r. zostały przesłane KE dodatkowe 
dane. KE nie przedstawiła jeszcze stanowiska i nie ustaliła wysokości kwoty do wyłą-
czenia z finansowania.

3. Postępowanie XC/2010/003/PL dotyczące stosowania systemu wzajemnej 
zgodności w ramach rozporządzeń nr 1782/2003, 796/2004, 73/2009, 1698/2005 
oraz 1975/2006 – w dniu 27.06.2012 r. odbyło się spotkanie dwustronne i pismem 
z dnia 19.04.2013 r. udzielone zostały KE dodatkowe wyjaśnienia wynikające z pro-
tokołu ze spotkania dwustronnego. KE nie ustaliła dotychczas wysokości kwoty do 
wyłączenia z finansowania.

4. Postępowanie FV/2010/006 obejmujące także Agencję Rynku Rolnego doty-
czące programów operacyjnych organizacji producentów, uznania wstępnego oraz 
uznania grup producentów i organizacji producentów, programu „Owoce w szkole” 
oraz działania dotyczącego dostarczania mleka i przetworów mlecznych do instytu-
cji oświatowych – w dniu 27.03.2012 r. odbyło się spotkanie dwustronne i w dniu 
12.02.2013 r. przesłane zostały KE dodatkowe wyjaśnienia w związku z przesłanymi 
przy piśmie z dnia 13.12.2012 r. wnioskami ze spotkania dwustronnego. KE nie usta-
liła dotychczas wysokości kwoty do wyłączenia z finansowania.

5. Postępowanie NAC/2011/008/PL dotyczące specjalnego wsparcia w sektorach 
bydła i owiec – w dniu 10.01.2013 r. odbyło się spotkanie dwustronne z KE. Dotych-
czas KE nie ustaliła wysokości kwoty do wyłączenia z finansowania.

6. Postępowanie XC/2013/003/PL dotyczące systemu ustanowionego przez Pol-
skę w dziedzinie wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem ARiMR jako 
właściwego organu kontroli dla Polski oraz ocena tego systemu. KE dotychczas nie 
przedstawiła wniosków z przeprowadzonej kontroli.

7. Postępowanie RD1/808/2010/PL dotyczące kontroli działania 121 „Moderni-
zacja gospodarstw rolnych” PROW 2007–2013 – spotkanie dwustronne odbyło się 
w dniu 16.09.2011 r. W dniu 16.02.2012 r. zostały udzielone wyjaśnienia KE wyni-
kające z ustaleń zawartych w protokole po spotkaniu dwustronnym. Pismem z dnia 
22.05.2013 r. Komisja Europejska poinformowała o propozycji wyłączenia z finanso-
wania kwoty 5.845.994,51 euro. Przygotowywane jest wystąpienie do Organu Pojed-
nawczego.

8. Postępowanie RD1/820/2010/PL dotyczące kontroli działań 112 „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom”, 113 „Renty strukturalne” PROW 2007–2013. Spotkanie 
dwustronne odbyło się w dniu 5.09.2011 r. W dniu 5.03.2012 r. zostały udzielone 
wyjaśnienia KE wynikające z ustaleń zawartych w protokole po spotkaniu dwustron-
nym. Dotychczas KE nie ustaliła wysokości kwoty do wyłączenia z finansowania.

9. Postępowanie RD1/2011/11/PL dotyczące kontroli w ramach działania 221 „Za-
lesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007–2013. 
Spotkanie dwustronne odbyło się 22.06.2012 r. W dniu 27.09.2012 r. zostały udzielone 
wyjaśnienia KE wynikające z ustaleń zawartych w protokole po spotkaniu dwustron-
nym. Dotychczas KE nie ustaliła wysokości kwoty do wyłączenia z finansowania.

10. Postępowanie RD1/2012/809/PL dotyczące przeprowadzonej w dniach 17–21 
września 2012 r. kontroli systemu zarządzania, kontroli i sankcji Osi 1 Poprawa kon-
kurencyjności sektora rolnego i leśnego; Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich 
i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Osi 4 LEADER; Osi 5 Pomoc techniczna PROW 
2007–2013. W dniu 12.02.2013 r. przesłano odpowiedź na raport pokontrolny. Do-
tychczas KE nie ustaliła wysokości kwoty do wyłączenia z finansowania.

11. Postępowanie RD1/2013/802/PL dotyczące przeprowadzonej w dniach 
11–15 marca 2013 r. kontroli systemu zarządzania, kontroli i sankcji w działaniu 
123 – Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW 
2007–2013. KE dotychczas nie przedstawiła wniosków z tej kontroli.
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II. Agencję Rynku Rolnego
1. Postępowanie LA/2008/008/PL dotyczące wydatków w zakresie przechowywa-

nia publicznego masła i kukurydzy – KE pismem z dnia 07.05.2010 r. zaproponowała 
wyłączenie z finansowania kwoty 46 886 euro.

2. Postępowanie LA/2008/009/P dotyczące wydatków w zakresie przechowywa-
nia publicznego cukru i zbóż – KE pismem z dnia 04.05.2010 r. zaproponowała wyłą-
czenie z finansowania kwoty 47 466,46 zł.

3. Postępowanie EX/2011/001/PL dotyczące wspólnej organizacji rynku w sek-
torze cukru – w dniu 24.10.2011 r. zostały przesłane do KE wyjaśnienia odnośnie do 
uwag i wniosków zgłoszonych po misji audytowej. KE dotychczas nie ustaliła wysoko-
ści kwoty do wyłączenia z finansowania.

4. Postępowanie LA/2011/005/PL dotyczące dostaw żywności z zapasów inter-
wencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie. 
Przy piśmie z dnia 14.12.2011 r. zostały przesłane do KE wyjaśnienia odnośnie do 
uwag i wniosków zgłoszonych po kontroli. KE dotychczas nie ustaliła wysokości kwoty 
do wyłączenia z finansowania.

5. Postępowanie FV/2012/006/PL dotyczące wdrożenia nadzwyczajnych środków 
wspierania sektora owoców i warzyw. Przy piśmie z dnia 17.12.2012 r. przekazano 
odpowiedź na uwagi i wnioski KE zgłoszone po przeprowadzonej misji audytowej. KE 
dotychczas nie ustaliła wysokości kwoty do wyłączenia z finansowania.

6. Postępowanie LA/2012/002/PL dotyczące refundacji wywozowych i przecho-
walnictwa interwencyjnego – przy piśmie z dnia 27.11.2012 r. przesłane zostały KE 
wyjaśnienia odnośnie do zgłoszonych uwag po przeprowadzonej kontroli. KE dotych-
czas nie ustaliła wysokości kwoty do wyłączenia z finansowania.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Niniejszym oświadczeniem senatorskim pragnę wyrazić swoje popar-

cie dla inicjatywy władz samorządowych gminy Bobolice mającej na celu 
rozwiązanie problemu komunikacyjnego w moim regionie, licząc na Pańskie 
zrozumienie i przychylność.

Miasto Bobolice leży na szlaku dróg komunikacyjnych z południowej 
i centralnej Polski nad Wybrzeże. Do najważniejszych dróg o znaczeniu po-
nadregionalnym przechodzących przez miasto należą: droga krajowa nr 11 
łącząca aglomerację śląską z Poznaniem i Kołobrzegiem, droga krajowa 
nr 25 łącząca Pomorze Środkowe z aglomeracją bydgoską, kalisko-ostrow-
ską oraz wrocławską, droga wojewódzka nr 171 łącząca Czaplinek z Boboli-
cami oraz droga wojewódzka nr 205 łącząca Bobolice z Darłowem. Przebieg 
tak istotnych dróg przez samo centrum Bobolic i aktualna organizacja ruchu 
drogowego w mieście powoduje blokadę rozwoju turystyki naszego regionu 
i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Drogi krajowe, które przebiegają przez miasto, charakteryzują się wzmo-
żonym ruchem w sezonie letnim, co powoduje blokady i paraliżuje ruch 
w centrum miasta oraz na wszystkich drogach dojazdowych do Bobolic. 
Liczba pojazdów oraz częstotliwość ich przejazdu sprawia, że na drogach 
krajowych nr 11 i 25 tworzą się zatory drogowe liczące do 10 km długości. 
Poprawę tego stanu rzeczy można osiągnąć jedynie poprzez przebudowę 
dwóch skrzyżowań zlokalizowanych w mieście Bobolice. Zmiana organizacji 
ruchu poprzez budowę rond zdecydowanie poprawi przepustowość dróg kra-
jowych i odblokuje drogi lokalne.

Gmina Bobolice podjęła szereg działań zmierzających do poprawy orga-
nizacji ruchu drogowego, których efektem jest dokument pod tytułem „Anali-
za ruchu i rozwiązania związane z przebudową skrzyżowań w ciągu DK11 
w m. Bobolice wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na prze-
biegu DK11 przez m. Bobolice”. Dokument ten jest gotową i zatwierdzoną do 
realizacji koncepcją, która może być podstawą do szybkiego opracowania 
projektu budowlanego budowy rond. Koszty szacunkowe budowy dwóch 
rond kształtują się na poziomie 5 milionów zł brutto. Działania samorządu 
znane są dobrze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którą 
przeprowadzano szczegółowe rozmowy.

Godna uwagi jest deklaracja gminy dotycząca udziału własnego w in-
westycji. Gmina w celu umożliwienia budowy dwóch rond jest gotowa nie-
odpłatnie przekazać jako wkład rzeczowy na stan GDDKiA grunty gminne 
położone w granicach planowanej inwestycji, co w znaczny sposób usprawni 
przygotowanie i realizację procesu budowlanego pod kątem inwestycyjnym 
i finansowym.

Doceniając dotychczasowe starania władz gminy i ogromne zaangażo-
wanie społeczeństwa, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o poparcie 
tych starań i zabezpieczenie niezbędnych środków dla Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji, która spełni oczekiwa-
nia mieszkańców Bobolic i turystów z całej Polski.

Piotr Zientarski
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W nawiązaniu do oświadczenia senatora Piotra Zientarskiego przekazanego przy 
piśmie znak BPS/043-33-1403/13 z dnia 21 maja 2013 r., wyrażającego poparcie dla 
inicjatywy władz samorządowych gminy Bobolice mającej na celu rozwiązanie proble-
mu komunikacyjnego w tym regionie, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Aktualnie w resorcie transportu realizowany jest Program Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2011–2015 przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r., 
który zakłada budowę sieci sprawnych połączeń autostradowych, dróg ekspresowych 
i dróg krajowych. Głównym celem tych działań jest stworzenie sieci drogowej o dużej 
przepustowości pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi kraju. Poza zada-
niami ww. Programu do realizacji planowane są też inne przedsięwzięcia mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w oparciu o wyniki z corocznych badań stanu nawierzchni 
sieci drogowej oraz przeprowadzone zabiegi remontowe i zdarzenia drogowe ustala od-
cinki dróg, które wymagają w tym zakresie pilnej interwencji. Ujmowane są one w Pla-
nie działań na sieci drogowej oraz Programie Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych. Na 
najwyższych pozycjach tych dokumentów znajdują się zadania stwarzające najwyższy 
stopień zagrożenia bezpieczeństwa i one są realizowane w pierwszej kolejności.

Aktualny Program Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych ujmuje przebudowę skrzy-
żowania drogi krajowej Nr 11 z drogą wojewódzką Nr 205 i drogą krajową Nr 25 
(poz. 500). Proponowany sposób jego przebudowy w postaci rond, po dokonaniu wy-
maganych uzgodnień i wykonaniu projektu budowlanego będzie możliwy do realizacji 
w ustalonej kolejności w miarę przyznawania środków finansowych.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Zbigniew Rynasiewicz


