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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Jednym z organów pomocniczych prezesa Rady Ministrów jest zespół do 
spraw Polonii i Polaków za granicą. Zgodnie z zarządzeniem nr 70 prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Międzyresortowego 
Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą do zadań zespołu należy 
między innymi zapewnienie koordynacji działań organów administracji rzą-
dowej realizujących zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami 
za granicą. Przewodniczącym zespołu jest sekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych.

Zarówno z planów współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 
2012–2013 sporządzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak 
również z wystąpienia ministra spraw zagranicznych, pana Radosława Si-
korskiego, przed Izbą Wyższą w dniu 24 kwietnia 2013 r. można się do-
wiedzieć, jak istotne znaczenie ma obszar działania ministra spraw zagra-
nicznych dotyczący koordynacji polityki rządu wobec Polonii i Polaków za 
granicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizuje zadania, które zgodnie 
z właściwością prowadzą również inne resorty, stąd niezbędna jest regu-
larna koordynacja działań. Na trzydziestym drugim plenarnym posiedzeniu 
Senatu minister spraw zagranicznych powiedział, że „zmiany w finansowa-
niu dały nam mocniejszą legitymację ustawową do wypełniania zadań jako 
podmiotu odpowiedzialnego za politykę wobec Polonii i Polaków za granicą. 
To pozwala nam lepiej koordynować działalność wszystkich agend państwa 
polskiego. Uważam, że ostatnie dwanaście miesięcy to potwierdza i że wpro-
wadzenie nowego systemu było decyzją słuszną”.

W nawiązaniu do słów ministra spraw zagranicznych uprzejmie proszę 
o informacje dotyczące prac tego zespołu. Proszę o przedstawienie kalenda-
rza spotkań zespołu i ich tematyki po dniu 1 stycznia 2012 r.

Czy zgodnie z §6 zarządzenia nr 70 przewodniczący zespołu przedsta-
wił Panu Premierowi w terminie do dnia 30 stycznia 2012 r. i 30 stycznia 
2013 r. sprawozdania z realizacji zadań? Jeśli tak, to proszę o przedstawie-
nie kopii tych sprawozdań. Ponadto uprzejmie proszę o wskazanie, z imienia 
i nazwiska, przewodniczącego zespołu oraz składu osobowego zespołu.

Grzegorz Bierecki

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 26 lipca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Biereckiego (pismo 

nr BPS/043-35-1452/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Se-
natu RP, uprzejmie informuję.

1. Działalność Międzyresortowego Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą 
została zawieszona w 2012 r. ze względu na brak przewodniczącego i konieczność 
nowelizacji zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, umożliwiającej powołanie nowego 
przewodniczącego.
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2. Zgodnie z §6 zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów, w dniu 23 stycznia 
2012 r. Przewodniczący Zespołu przekazał Premierowi sprawozdanie roczne z działal-
ności tego gremium w 2011 r. (kopia w załączeniu), natomiast w dniu 16 stycznia br. 
przekazano informację o braku posiedzeń w roku ubiegłym.

3. Na mocy podpisanej w dniu 12 lipca br. przez Prezesa RM nowelizacji zarządze-
nia o powołaniu Zespołu, jego przewodniczącym została Podsekretarz Stanu w MSZ, 
Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Aktualną listę członków przekazuję w załączeniu.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys

Załącznik nr 1

Warszawa, 23 stycznia 2012 r.

Sdrawozdanie z działalności 
Międzyresortowego Zesdołu do Sdraw Polonii i Polaków za Granicą 

w 2011 roku

Międzyresortowy Zespół do Spraw Polonii i Polaków za Granicą (dalej zwany Ze-
społem) działał w 2011 r. na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 
27 czerwca 2008 r.

W składzie Zespołu nie zaszły w 2011 roku zmiany w porównaniu z rokiem ubieg-
łym. Skład Zespołu przedstawia załącznik nr 1 do mniejszego sprawozdania.

Zespół odbył w 2011 r. sześć posiedzeń, podczas których omówiono następujące 
kwestie i zagadnienia:

∙ problemy polskich kombatantów i ofiar represji za granicą;
∙ miejsce Polonii we współpracy gospodarczej między krajem zamieszkiwania 

i Polską;
∙ problemy oświaty polskiej na Litwie, Łotwie i w Niemczech;
∙ Światowy Konkurs na Siedem Nowych Cudów Natury – prezentacja programu 

promocyjnego polskiego finalisty – Wielkich Jezior Mazurskich;
∙ przygotowania do 21. Polonijnego Sejmiku Działaczy Polonijnych i 15. Świato-

wych Polonijnych Igrzysk Sportowych we Wrocławiu;
∙ sytuacja Polaków na zagranicznych rynkach pracy;
∙ przygotowanie projektu nowego Rządowego Programu Współpracy z Polonią 

i Polakami za granicą;
∙ polsko-niemieckie rozmowy „Okrągłego Stołu” z udziałem przedstawicieli mniej-

szości niemieckiej w Polsce i Polonii w Niemczech – rezultaty i perspektywy;
∙ program polonijny i promocji Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie 

w 2012 roku;
∙ realizacja ustawy o Karcie Polaka – konieczność stworzenia nowego systemu 

informatycznego dla sprawnej realizacji ustawy.
W 2011 r. kontynuowały swą pracę również grupy robocze, powołane w ramach 

Zespołu w latach ubiegłych, a mianowicie:
– gruda robocza ds. oświaty dolskiej za granicą, której przewodniczyła pani 

Małgorzata Krasuska, radca ministra w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą 
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MEN;
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– gruda robocza ds. domocy stydendialnej dla studiującej młodzieży dolo-
nijnej oraz cudzoziemców odbywających studia lub drowadzących badania 
naukowe, której przewodniczył pan dr Bogusław Szymański – dyrektor Biura 
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSW;

– gruda robocza ds. sytuacji Polaków na zagranicznych rynkach dracy, której 
przewodniczyła pani Anna Czech – dyrektor departamentu w MPiPS;

– gruda robocza ds. wsdółdracy samorządów z Polonią i Polakami za granicą, 
której przewodniczył pan Maciej Szymanowski – koordynator w Sekretariacie 
Ministra.

Grupa robocza ds. oświaty polskiej za granicą zajmowała się w poprzednim roku 
przede wszystkim przygotowywaniem projektów zmian, wprowadzanych w szkol-
nictwie polskim za granicą oraz projektów rozwiązań prawnych w tym zakresie. Po 
przeprowadzonej w poprzednich latach (2009–2010) szerokiej debacie społecznej nad 
przyszłością i kierunkami rozwoju nauczania języka polskiego i w języku polskim 
za granicą w Ministerstwie Edukacji Narodowej przygotowano projekt nowelizacji 
o systemie oświaty, który zawierał szereg nowych rozwiązań prawno-organizacyj-
nych w zakresie oświaty polskiej za granicą. Tym samym Grupa robocza zrealizowała 
podstawowy cel jej powołania. Przewodnicząca Grupy, M. Krasuska, zaproponowała 
zmianę organizacji dalszych prac grupy roboczej, która służyłaby wymianie infor-
macji z obszaru oświaty polskiej za granicą. Wniosek ten został zaakceptowany na 
XXII posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą w dniu 
12 maja 2011 r. Ustalono, że grupa będzie nosiła nazwę ds. oświaty polskiej za gra-
nicą i będzie zbierać się dla omówienia bieżących problemów, wymagających między-
resortowych konsultacji.

Grupa robocza ds. pomocy stypendialnej dla studiującej młodzieży polonijnej oraz 
cudzoziemców odbywających studia lub prowadzących badania naukowe koncentro-
wała swą działalność, tak jak i w roku poprzednim, na sporządzeniu list absolwentów 
polskich uczelni z lat 2000–2010 celem zbadania przez placówki zagraniczne dalszych 
losów tych osób i ich potencjalnego wykorzystania na rzecz promocji Polski za grani-
cą. Na I kwartał 2012 r. jest planowane sporządzenie ekspertyzy w tej sprawie przez 
jeden z ośrodków naukowych, wyspecjalizowanych w badaniach migracyjnych.

Grupa robocza ds. sytuacji Polaków na zagranicznych rynkach pracy zakończyła 
swą pracę w 2011 r. opracowaniem raportu na temat sytuacji Polaków na zagra-
nicznych rynkach pracy, w tym informacji i danych statystycznych nt. uznawania 
polskich kwalifikacji zawodowych oraz zasad nostryfikacji dyplomów polskich szkół 
wyższych, zjawisk ewentualnej dyskryminacji i niewywiązywania się poszczególnych 
państw z dyrektyw UE oraz dostępu do nauki języka polskiego przez dzieci pracowni-
ków migrujących.

Grupa robocza ds. współpracy samorządów z Polonią i Polakami za granicą zajmo-
wała się zbieraniem informacji odnośnie do zakresu i rozmiarów współpracy samorzą-
dów regionalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych, lokalnych) z Polonią w innych 
krajach. Współuczestniczyła również w przygotowaniu i organizacji spotkań przed-
stawicieli samorządów z reprezentantami władz centralnych. W dniu 8 lipca 2011 r., 
z inicjatywy Sekr. Stanu w MSZ J. Borkowskiego oraz Sekr. St. w MSWiA T. Siemonia-
ka, odbyło się spotkanie z wojewodami, na którym omówiono kwestie koordynacyjnej 
roli Ministra SZ w polityce zagranicznej, prowadzonej również przez samorządy, w tym 
sprawy współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz czekających Polskę wyzwań. 
Drugie spotkanie odbyło się 11–12 sierpnia 2011 r. z udziałem marszałków woje-
wództw i Marszałka Senatu RP B. Borusewicza. Spotkania te służyły wzajemnemu po-
informowaniu się o działalności samorządów różnych szczebli w dziedzinie kontaktów 
zagranicznych oraz o polityce zagranicznej rządu.

W roku sprawozdawczym powołano w ramach Zespołu dwie nowe grupy robocze, 
a mianowicie:

– grudę roboczą ds. nowego systemu informatycznego dla realizacji ustawy 
o Karcie Polaka;

– grudę roboczą ds. drogramu dolonijnego i dromocji Polski dodczas Igrzysk 
Olimdijskich w Londynie.
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Grupa robocza ds. nowego systemu informatycznego dla realizacji ustawy o Karcie 
Polaka sfinalizowała swoje prace w roku sprawozdawczym. Dokonano analizy obec-
nego systemu informatycznego, w wyniku której powstał obszerny raport, ukazujący 
braki systemu i konieczne korekty. Wnioski z analizy zostały zaakceptowane przez 
Radę ds. Polaków na Wschodzie oraz przez Centrum Usług Wspólnych KPRM.

Grupa robocza ds. programu polonijnego i promocji Polski podczas Igrzysk Olim-
pijskich w Londynie zajmowała się opracowaniem i koordynacją programu polonij-
nego w czasie Igrzysk i Paraolimpiady oraz pozyskaniem źródeł finansowania tego 
programu. Grupa odbyła w 2011 r. trzy posiedzenia i będzie kontynuować swoją pracę 
do rozpoczęcia Igrzysk w Londynie.

Szczegółowa informacja o pracy wszystkich grup roboczych zawarta jest w spra-
wozdaniach przewodniczących grup, stanowiących załączniki nr 2–6 do niniejszego 
sprawozdania.

Konkluzje:
1. Zespół odbył w 2011 roku sześć spotkań. Ze względu na wybory parlamentar-

ne i późniejszy okres tworzenia rządu, nie odbyły się dwa posiedzenia Zespołu 
zaplanowane w II półroczu 2011 r.

2. Zespół koncentrował swą działalność na realizacji swych podstawowych za-
dań, wynikających z Zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów, dotyczących 
opracowywania propozycji założeń działań legislacyjnych obejmujących sprawy 
istotne dla Polonii i Polaków za granicą oraz zapewnienia koordynacji dzia-
łań organów administracji rządowej realizującej zadania w zakresie współpracy 
z Polonią i Polakami za granicą.

3. Działalność Zespołu była wspierana przez grupy robocze, powoływane dla roz-
wiązania konkretnego problemu. Zasadę tę Zespół zamierza stosować również 
w dalszych swych pracach.

4. Zespół utrzymywał w roku sprawozdawczym zasadę zapraszania na swe po-
siedzenia przedstawicieli pozarządowych struktur, zaangażowanych w kształ-
towanie i realizację polityki polonijnej państwa, która sprawdziła się w latach 
ubiegłych. Obecność i aktywny udział w pracach Zespołu przewodniczących 
(lub ich przedstawicieli) Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, 
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, Kan-
celarii Prezydenta RP oraz Rady ds. Polaków na Wschodzie (organ odwoławczy 
ws. Karty Polaka) miały zasadnicze znaczenie dla zapewnienia właściwej współ-
pracy zainteresowanych podmiotów, wymiany informacji pomiędzy nimi oraz 
koordynacji działań.

5. Mankamentem pracy Zespołu, tak jak i w latach poprzednich, jest częste nie-
uczestniczenie w posiedzeniach części nominalnych członków Zespołu, lecz 
reprezentowanie ich przez pracowników danego resortu niższego szczebla, co 
ogranicza swobodę podejmowania decyzji przez Zespół. Frekwencja na posie-
dzeniach Zespołu była generalnie dobra, zaś przypadki nieobecności przedsta-
wicieli poszczególnych resortów rzadkie i sporadyczne.

6. Kontynuacja działań Zespołu w 2012 r. będzie opierać się na realizacji kolejnego 
harmonogramu pracy na pierwsze półrocze 2012 r., który uwzględni tematykę 
najbardziej istotną dla realizacji polityki polonijnej rządu. Zostanie utrzymany 
cykl spotkań Zespołu w okresach 1,5 miesięcznych.

Przewodniczący 
Międzyresortowego Zespołu 
ds. Polonii i Polaków za Granicą 
Jan Borkowski 
Sekretarz Stanu w MSZ
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Załącznik nr 2

Lista członków 
Międzyresortowego Zesdołu ds. Polonii i Polaków za Granicą

Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – drzewodniczący
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Pan Maciej Jakubowski   – zastędca drzewodniczącego
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Sekretarz Stanu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pan Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Gospodarki

Pan Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów

Pani drof. dr Daria Lidińska-Nałęcz
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pan Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Pani Monika Smoleń
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pani Katarzyna Sobierajska
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Pan Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

vacat
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Pan Jan Stanisław Ciechanowski
Kierownik Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Pan Andrzej Kunert
Sekretarz Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Pani Barbara Tuge-Erecińska  – Sekretarz Zesdołu
Dyrektor DWPPG MSZ
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Z analizy wystąpienia Pana Ministra na 32. plenarnym posiedzeniu Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wskazanej ustawowo koordyna-
cyjnej roli MSZ w stosunku do administracji rządowej wyłania się dość nie-
uporządkowany kompetencyjnie obraz działań i podziału środków na cele 
polonijne w skali państwa.

W obowiązującym ustawodawstwie, a w szczególności w przepisach 
ustawy budżetowej, widoczna jest dywersyfikacja podmiotów zarządzają-
cych budżetem przeznaczonym na zbliżone lub niemal identycznie brzmiące 
cele o charakterze polonijnym (np. MSZ, MEN – sprawy oświatowe). Zgod-
nie z regulaminem konkursów „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” 
do procedury konkursowej uzyskała dostęp zupełnie nowa liczna kategoria 
podmiotów: uczelnie wyższe i jednostki samorządu terytorialnego.

Czy w związku z powyższym, w świetle wskazanych przez Pana Mi-
nistra trudności z egzekwowaniem poddania się poszczególnych resortów 
działaniom koordynacyjnym ze strony MSZ, dostrzega Pan Minister wzmożo-
ne zagrożenie wynikające z tego faktu, jak również z rosnącej lawinowo licz-
by innych uczestników tego procesu? Czy zdaniem Pana Ministra nie istnieje 
zagrożenie nakładania się kompetencji resortów, działań organizacji poza-
rządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uczelni wyższych? Jakie 
rozwiązania profilaktyczne, zapobiegające powielaniu się działań w war-
stwie merytorycznej i funkcjonalnej, podjął resort pod Pana kierownictwem, 
także na poziomie legislacyjnym?

Uporządkowanie tych spraw jest warunkiem koniecznym optymalnego 
wykorzystania niewystarczających środków pochodzących z budżetu pań-
stwa przeznaczonych na realizację polityki zagranicznej państwa wobec Po-
lonii i Polaków poza granicami kraju.

Grzegorz Bierecki

Oddowiedd�

Warszawa, 16 lipca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Biereckiego (pismo 

nr BPS/043-35-1453/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Se-
natu RP, uprzejmie informuję.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje zadania związane z polityką wobec 
diaspory polskiej w oparciu o rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą, przyjęty w 2007 r. Jest on wiążący również dla innych resortów zaangażowa-
nych w działania dotyczące spraw polonijnych.

W 2011 r. MSZ podjęło prace mające na celu nowelizację tego programu. Nieste-
ty, projekt nie został wówczas uchwalony. Kontynuujemy starania, aby Rada Mini-
strów przyjęła uaktualniony program jeszcze w tym roku. Podjęliśmy również dzia-
łania w sprawie reaktywacji Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków 
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za Granicą, który powinien zapewnić lepszą koordynację aktywności poszczególnych 
resortów na rzecz polskiej diaspory. Rozporządzenie umożliwiające zespołowi ponow-
ne działanie zostało już przygotowane i skierowane do dalszego procedowania.

Jesteśmy także w trakcie prac zmierzających do uporządkowania dystrybucji środ-
ków przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą tak, aby zapewnić 
najbardziej efektywne ich wydatkowanie.

Odnosząc się do podniesionego w oświadczeniu Pana Senatora Biereckiego pro-
blemu, MSZ nie dostrzega ewentualnego zagrożenia wynikającego ze zwiększonej 
liczby podmiotów uczestniczących w realizacji zadań związanych z działalnością 
na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Wspomniane wyżej podmioty współpracujące 
w tym zakresie z Ministerstwem realizują swoje działania dzięki wsparciu środków 
budżetowych będących w dyspozycji MSZ i zgodnie z określonym wcześniej planem. 
Przeprowadzając procedurę konkursową komisja oceniająca wnioski bierze pod uwa-
gę zasadność każdego z projektów. Jeśli jego cele realizowane są już przez inne pod-
mioty w stopniu wyczerpującym zapotrzebowanie, projekt nie jest kwalifikowany do 
udzielenia dotacji.

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

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 
oraz do wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej

Zwracam się do Państwa w związku z licznymi sygnałami od rolników 
z powiatów łęczyckiego i łowickiego o szkodach w uprawach rolnych spowo-
dowanych przez ciągłe i intensywne opady deszczu, czego skutkiem były 
podtopienia i zalania. Dodatkowo przez część gmin przeszły burze gradowe, 
czyniąc ogromne straty na polach. Dlatego zwracam się z apelem o podjęcie 
działań mających na celu udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom.

Tegoroczny okres wegetacyjny dla upraw rolnych, w szczególności ja-
rych, jest bardzo trudny. Przedłużająca się zima, zalegający śnieg oraz ni-
skie temperatury opóźniły wiosenne siewy, wegetację roślin oraz poczyniły 
straty w uprawach warzyw. Na przełomie maja i czerwca nad całą Polską 
przechodziły burze i nawałnice, które zniszczyły nie tylko pola upraw, ale 
i szklarnie, tunele, sady z drzewkami owocowymi. W wielu gminach stra-
ty są ogromne, co związane było z wylaniem rzek – w moim rejonie były 
to między innymi Bzura, Ner, Moszczenica, Malina, Skierniewka oraz wiele 
mniejszych rzek.

Formy pomocy udzielanej dotychczas przez rząd, czyli kredyty preferen-
cyjne, obrotowe i inwestycyjne, nie są wyjściem dla poszkodowanych rolni-
ków. Straty w uprawach rolnych, które spowodowały deszcze i nawałnice, 
są nie do odrobienia. Rolnicy niechętnie korzystają z tej formy pomocy, więk-
szość gospodarstw jest już zadłużona.

Czy planowana jest pomoc dla poszkodowanych gospodarstw, a jeśli 
tak, to jaka? I jakie kroki poczyniono, aby oszacować straty i ocenić skalę 
problemu?

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�  
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2013.07.23

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem senatora Przemysława Błaszczyka złożonym podczas 

35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r. w sprawie pomocy dla rolni-
ków poszkodowanych w wyniku długotrwałych deszczy – uprzejmie informuję Pana 
Marszałka, że w związku z trudną sytuacją poszkodowanych w 2013 r. gospodarstw 
rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, że w najbliższym czasie Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi przedłoży Radzie Ministrów projekt uchwały w sprawie ustano-
wienia programu pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospo-
darstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystą-
pieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego. W ramach ww. 
programu producenci rolni poszkodowani w wyniku powodzi, huraganu, gradu lub 
deszczu nawalnego będą mogli ubiegać się o:
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1. Zastosowanie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych zarówno 
obrotowych jak i inwestycyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz udzielanie poręczeń i gwa-
rancji spłaty tych kredytów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.).

2. Udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na pod-
stawie art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.), na indywi-
dualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne 
zjawiska atmosferyczne pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpiecze-
nie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania ter-
minu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie 
w całości lub w części bieżących składek.

3. Zastosowanie na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego przez Prezesa Agen-
cji Nieruchomości Rolnych odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży 
i dzierżawy oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez produ-
centów rolnych.

4. Udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub 
prezydentów miast ulg w podatku rolnym.

5. Pomoc w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych i 10 zł na 1 m2 

powierzchni upraw w szklarniach lub w tunelach foliowych, na której wystąpiły 
szkody kwalifikujące uprawę do likwidacji. Wysokość pomocy będzie ustalana 
jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw rol-
nych, na której wystąpiły szkody oraz ww. stawek pomocy. Pomoc ta będzie 
udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek 
producenta rolnego.

O pomoc w ramach projektowanego programu będą mogli ubiegać się rolnicy, 
w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej szkody 
spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny zostaną oszacowane 
przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpie-
nia tych szkód.

Uwzględniając przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 łączna kwota 
pomocy udzielana w ramach programu dla jednego gospodarstwa rolnego, w któ-
rym powstały szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawal-
ny zostanie pomniejszona o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% 
powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50% licz-
by zwierząt gospodarskich, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu 
nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, 
huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wy-
niku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapo-
biegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1141, z późn. zm.), o pomoc w ramach przedmiotowego działania 
może ubiegać się osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub osoba prawna, lub spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek 
handlowych, będąca posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha 
lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjal-
nych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
w którym wystąpiła szkoda spowodowana co najmniej przez jedno ze zdarzeń loso-
wych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. 
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zm.), tj. huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, 
suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Aby pomoc mogła być 
przyznana, wysokość tych szkód powinna wynieść:

a) powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, 
w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedza-
jącym rok, w którym wystąpiła szkoda z pominięciem roku o najwyższej i naj-
niższej produkcji w gospodarstwie rolnym – w uprawach rolnych, zwierzętach 
gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. 
zm.) lub rybach oraz

b) nie mniej niż 10 000 zł – w budynkach, budowlach, maszynach lub urządze-
niach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub 
stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Oba ww. warunki muszą być spełnione łącznie, a szkody te muszą być oszacowa-
ne przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.), powo-
ływaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Zgodnie z §10 ww. rozporządzenia Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej 
przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, naj-
później 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, 
informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. W informacji tej 
Prezes określa dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków 
(termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych), jak również w związku z wy-
stąpieniem jakich zdarzeń losowych i w jakim okresie mających miejsce mogą być 
składane wnioski.

W latach 2010–2012 przeprowadzono 5 naborów wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach ww. działania. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpły-
nęły łącznie 6 954 wnioski o przyznanie pomocy na kwotę 640,21 mln zł, co oznacza, 
że złożone wnioski o przyznanie pomocy zawierają zapotrzebowanie na środki finan-
sowe przekraczające budżet tego działania, określony w PROW 2007–2013. Obecnie 
ok. 270 wniosków o przyznanie pomocy nie może być objęte finansowaniem ze wzglę-
du na brak środków.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje działania zmierzające do powięk-
szenia budżetu omawianego działania. W dniu 7 czerwca br. wystąpiono do Komisji 
Europejskiej z wnioskiem o zmianę PROW 2007–2013 w tym zakresie, tj. powiększe-
nie budżetu działania o 31,5 mln euro. Zakłada się, że w wyniku tej zmiany do finan-
sowania będą przyjęte dotychczas złożone wnioski o przyznanie pomocy, spełniające 
warunki przyznania pomocy. Ponadto powiększenie budżetu działania umożliwi prze-
prowadzenie kolejnego naboru wniosków i udzielenie wsparcia producentom rolnym, 
którzy w 2013 r. ponieśli szkody w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk at-
mosferycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006, Komisji Euro-
pejskiej przysługują 4 miesiące na wydanie swojej opinii.

Informacja na temat akceptacji zmiany budżetu działania przez Komisję Europej-
ską, niezwłocznie po jej otrzymaniu przez MRiRW, zostanie podana na stronie inter-
netowej Ministerstwa.

Z wstępnych informacji przekazanych przez urzędy wojewódzkie wynika, że wsku-
tek wystąpienia w roku bieżącym powodzi, huraganu, gradu i deszczy nawalnych po-
szkodowanych zostało 116 637 gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji 
rolnej oraz zostało zniszczonych 10 szklarni i 5 395 tuneli foliowych. Wojewodowie 
wstępnie szacują, że zniszczeniu uległo 728.760,65 ha upraw rolnych oraz w szklar-
niach i tunelach foliowych – 1 647 400 m2. Szkody o różnym natężeniu powstały na 
obszarze wszystkich województw, przy czym największa liczba gospodarstw została do-
tknięta skutkami tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w wojewódz-
twach: łódzkim – 80 000 gospodarstw rolnych (szkody na 500 000 ha upraw rolnych), 
mazowieckim – 11 747 gospodarstw (68 997 ha), małopolskim – 8 369 gospodarstw 
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(39 977 ha), świętokrzyskim – 7 917 gospodarstw (26 939 ha), podkarpackim 5 000 
gospodarstw (25 000 ha), lubelskim – 2000 gospodarstw (16 700 ha). Największą licz-
bę zniszczonych szklarni i tuneli szacuje się w województwie mazowieckim – 5 210.

Aktualnie komisje powołane przez wojewodów szacują straty w poszkodowanych 
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke

Oddowiedd�  
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Łódź, 8 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 27 czerwca 2013 r., znak BPS/043- 

-35-1454-LDZ/13, przekazujące tekst oświadczenia Pana Senatora Przemysława 
Błaszczyka, dotyczący udzielenia pomocy poszkodowanym gospodarstwom, chciała-
bym poinformować o podjętych działaniach ze strony ŁUW w Łodzi mających na celu 
sprawne przeprowadzenie procedur związanych z szacowaniem szkód i udzielaniem 
pomocy poszkodowanym.

Podobnie jak każdego roku została uaktualniona procedura związana z szacowa-
niem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach 
rolnych dotkniętych klęskami. Przedstawiciele komisji gminnych w dniach 23–28 maja 
br., zostali przeszkoleni w zakresie obowiązujących zmian w procedurze szacowania 
szkód w 2013 r. Niezbędne wzory dokumentów i dostosowane programy do wyliczania 
szkód zostały zamieszczone na stronie internetowej ŁUW w Łodzi. /Łącznie 35 doku-
mentów/. Komisje gminne powoływane są przez Wojewodę Łódzkiego bezterminowo.

 Ustalenia wysokości szkód mogą być dokonane po ustąpieniu wody i umożliwie-
niu wejścia komisji na pola oraz po osiągnięciu odpowiedniej fazy wegetacyjnej roślin 
umożliwiającej oszacowanie strat w plonach. Rolnicy oczekują na inne formy pomocy 
/poza kredytami/, zapowiedziane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konfe-
rencji prasowej w dniu 13 czerwca br., dotyczące bezzwrotnej pomocy do 1 ha znisz-
czonej powierzchni użytków rolnych w dotkniętych klęską gospodarstwach oraz do 
1 m2 powierzchni zniszczonej szklarni, czy tunelu foliowego. W województwie łódzkim 
104 samorządy gminne poinformowały o rozpoczęciu procedury szacowania szkód, 
w tym 10 gmin z powiatu łęczyckiego i łowickiego.

Pismem z dnia 7 czerwca br., znak IA.IV.7160.24.2013, Wicewojewoda Łódzki 
informował Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o trudnej sytuacji gospodarstw rolnych 
spowodowanej niekorzystnymi zjawiskami klęskowymi oraz przedstawił oczekiwania 
rolników na wsparcie w postaci pomocy socjalnej lub innej dodatkowej pomocy poza 
kredytami. W piśmie skierowanym do Ministra Rolnictwa z dnia 4 lipca br., znak 
IA.IV.7160/38/2013, zwrócił się o złagodzenie przepisów odnoszących się do wymogu 
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poziomu szkód przekraczających 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie, 
z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody. Łagodząc kryteria sza-
cowania szkód, umożliwi się większej grupie rolników skorzystanie z kredytów klęsko-
wych, bądź innych form pomocy oferowanych przez Państwo.

Podejmowane przez ŁUW w Łodzi działania nakierowane są na sprawne udzielanie 
pomocy poszkodowanym rolnikom, żeby w możliwie najkrótszym czasie przywrócić 
warunki do wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych.

Z poważaniem 
 
WOJEWODA ŁÓDZKI 
Jolanta Chełmińska
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Oświadczenie senatora Ryszarda Bonisławskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie do mojego biura zgłosiła się delegacja nauczycieli za-

trudnionych w kolegiach nauczycielskich w różnych miastach Polski, sku-
pionych wokół inicjatywy „Uczmy dalej” z prośbą o przeanalizowanie i inter-
wencję w sprawie zmian w dalszym funkcjonowaniu kolegiów nauczyciel-
skich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników 
służb społecznych.

Głęboki niepokój moich rozmówców wzbudziły plany dotyczące wyga-
szenia działalności wymienionych placówek lub przekształcenia ich w pań-
stwowe wyższe szkoły zawodowe, tudzież włączenia ich w struktury pu-
blicznych szkół wyższych, co, jak podkreślają zainteresowani, w wielu przy-
padkach de facto oznaczać będzie zaprzepaszczenie wieloletniej pracy tych 
jednostek.

Kolegia nauczycielskie to placówki o dużym dorobku dydaktycznym 
i naukowym. W ciągu kilkunastu lat istnienia tych instytucji udało się im wy-
pracować własny, odmienny od uniwersyteckiego system kształcenia przy-
szłych nauczycieli, znakomicie dostosowany do potrzeb i wymogów pracy 
we współczesnej szkole.

Jak wskazują zainteresowani, akademicki model kształcenia ogranicza 
się w dużej mierze do przedstawienia wiedzy teoretycznej z pominięciem 
sposobów jej praktycznego zastosowania. Tymczasem nauka w kolegiach 
oprócz podbudowy teoretycznej kładzie zasadniczy nacisk na zdobycie 
i opanowanie umiejętności przydatnych w przyszłej pracy. Nie bez znaczenia 
jest również rozbudowany dwuletni program praktyk zawodowych, jakiego 
w takim wymiarze próżno szukać w systemie kształcenia uniwersyteckiego. 
Warto też podkreślić, że zajęcia ze słuchaczami kolegiów prowadzą wykła-
dowcy będący praktykami z wieloletnim stażem pracy w placówkach oświa-
towych, doskonale znający swoje rzemiosło. Ich głos w tej sprawie jest, jak 
mi się wydaje, szczególnie cenny.

Pozwolę sobie również przypomnieć, że kolegia to placówki ulokowane 
zazwyczaj w mniejszych miejscowościach. Stwarzają one szansę na zdoby-
cie wykształcenia przez osoby pochodzące z najbliższej okolicy, których ze 
względów finansowych nie stać na naukę w dużych ośrodkach akademic-
kich. Z tego względu jednostki te mogą stanowić ciekawą i godną rozważe-
nia alternatywę dla tysięcy młodych ludzi w Polsce, którzy każdego roku 
podejmują decyzje co do wyboru drogi rozwoju zawodowego. Skuteczność 
wyboru tej ścieżki edukacji potwierdzają rzesze wykształconych nauczycieli, 
którzy po ukończeniu szkoły z powodzeniem realizują swą misję zawodową, 
będąc cenionymi i poszukiwanymi pracownikami. Absolwenci wspomnia-
nych kolegiów są doskonale przygotowani do pracy od strony metodyczno-
pedagogicznej, a pod względem posiadanej wiedzy teoretycznej w niczym 
nie ustępują absolwentom uniwersytetów.

Na tym tle chciałbym zwrócić się do Pani Minister z prośbą o wyjaśnie-
nie sytuacji prawnej kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów ję-
zyków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem planów co do ich dalszego funkcjonowania. Proszę o podję-
cie przez Panią Minister z zainteresowanymi dialogu, który pozwoliłby roz-
wiać obawy i wątpliwości przedstawicieli środowiska

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Bonisławski
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Oddowiedd�

Warszawa, 15 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie (znak: BPS-043-35-1455/13) złożone przez Pana 

Senatora RP Ryszarda Wiesława Bonisławskiego w sprawie zakładów kształcenia na-
uczycieli, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych funkcjonują w sys-
temie oświaty na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 674, z późn. zm.). Zasady ich działania określa-
ją przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. 
w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.).

Warunkiem koniecznym do utworzenia, a następnie działania kolegium jest za-
pewnienie opieki naukowo-dydaktycznej szkoły wyższej, która prowadzi studia magi-
sterskie kształcące nauczycieli na kierunkach lub specjalnościach odpowiadających 
specjalnościom prowadzonym w kolegium. Opiekę naukowo-dydaktyczną zapewnia 
zawierane pomiędzy organem prowadzącym kolegium a uczelnią pisemne porozumie-
nie, którego zakres wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie zakładów kształce-
nia nauczycieli.

Głównym powodem tworzenia kolegiów był nagły wzrost zapotrzebowania oświaty 
na nauczycieli, w szczególności nauczycieli języków obcych, spowodowany wprowa-
dzeniem do szkół nauczania języków zachodnioeuropejskich w miejsce języka rosyj-
skiego, a ponadto wchodzeniem do szkół dzieci z okresu wyżu demograficznego. Zada-
niem kolegiów było prowadzenie kształcenia wyłącznie w specjalnościach, w których 
szkoły wyższe nie były w stanie przygotować odpowiedniej dla potrzeb oświaty liczby 
nauczycieli. Dodać należy, że od momentu powstania kolegiów nauczycielskich i na-
uczycielskich kolegiów języków obcych wskazywano, iż powinny one w sprzyjających 
warunkach prawnych zostać przekształcone w jednostki systemu szkolnictwa wyż-
szego. Po raz pierwszy warunki do podejmowania przez organy prowadzące decyzji 
o likwidacji kolegiów zaistniały w związku z powstawaniem na terenie działania ko-
legiów państwowych wyższych szkół zawodowych [ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. 
o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, poz. 590)] kształcących nauczycieli 
w specjalnościach odpowiadających specjalnościom prowadzonym w kolegiach.

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

Prace nad ujednoliceniem systemu kształcenia nauczycieli zostały zapoczątko-
wane w 2009 r. poprzez umożliwienie zmiany statusu zakładom kształcenia na-
uczycieli. Na podstawie art. 261a ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 202, poz. 1553) minister właściwy 
do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze rozporządzenia, na wniosek organu 
prowadzącego:

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



35. posiedzenie Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r. 21

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

3) połączyć publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli lub ko-
legium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową,

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

Wstrzymanie naboru w roku szkolnym 2013/2014 to działanie porządkujące, 
wynikające z uregulowań wprowadzonych przepisem art. 261b ww. ustawy, w myśl 
którego porozumienia zawarte przez organy prowadzące kolegia nauczycielskie, na-
uczycielskie kolegia języków obcych z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one 
absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do eg-
zaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata tracą moc 
z dniem 30 września 2015 r. Wobec powyższego słuchacze, którzy rozpoczną w roku 
szkolnym 2013/2014 naukę w zakładach kształcenia nauczycieli, nie będą mieli moż-
liwości uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Jednakże do czasu wejścia w życie 
ww. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw zachowują moc przepisy ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych 
do niej w zakresie dotyczącym kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich 
i nauczycielskich kolegiach języków obcych.

W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby słuchaczy w kolegiach nauczy-
cielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych. W 2006 r. liczba słuchaczy we 
wszystkich zakładach kształcenia nauczycieli wynosiła 20 357 osób (dane SIO), na-
tomiast w 2012 r. (stan na dzień 10 października 2012 r.) ogólna liczba słuchaczy 
zmniejszyła się do 9 768 osób. Zmiany te powodowane są niżem demograficznym oraz 
coraz większą liczbą szkół wyższych, które oferują studia pierwszego i drugiego stop-
nia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

Tabela 1. Liczba słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych w latach 2006–2012

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

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

Liczba słuchaczy 
w NKJO

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

Razem 20 357 21 039 18 939 16 870 14 413 11 935 9 768

Absolwenci kolegiów uzyskują dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego kolegium języków obcych. 

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

Rok szkolny
Absolwenci KN Absolwenci NKJO Razem

Razem
Publiczne Niedubliczne Publiczne Niedubliczne Publiczne Niedubliczne

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

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

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

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

2010/2011 1 352 122 1 580 711 2 932 833 3 765

2011/2012 1 472 0 1 399 668 2 871 668 3 539
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Funkcjonowanie danego kolegium zależy od woli organu prowadzącego, który 
zgodnie z §9 rozporządzenia w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli zapewnia 
jego utrzymane oraz kadrowe, organizacyjne i finansowe warunki do pełnej realizacji 
planów i programów nauczania, w tym również odbywania praktyk pedagogicznych, 
oraz innych zadań statutowych, a ponadto sprawuje nadzór nad działalnością ko-
legium w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Jednocześnie stosownie 
do art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku 
województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa 
dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Zauważyć należy, że sa-
morządy województw, odpowiedzialne m.in. za kreowanie rynku pracy i kształtowanie 
polityki oświatowej w danym regionie, nie wyrażają dezaprobaty wobec planowanych 
zmian w zakresie kształcenia nauczycieli w systemie oświaty.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 r. przyjęła założenia pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych in-
nych ustaw, zawierające propozycje zmian w systemie oświaty w zakresie dotyczącym 
wstrzymania od roku szkolnego 2013/2014 naboru kandydatów do zakładów kształ-
cenia nauczycieli i tym samym stopniowego wygaszania kształcenia.

Ponadto uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca 2013 r. w gmachu Minister-
stwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami zakładów kształ-
cenia nauczycieli, podczas którego zostały przedstawione uwarunkowania prawne 
wpływające na konieczność podjęcia działań mających na celu stopniowe wygaszanie 
kształcenia nauczycieli w systemie oświaty.

Z uwagi na powyższe jedyną możliwością zachowania kształcenia realizowanego 
dotychczas w zakładach kształcenia nauczycieli, w tym w nauczycielskich kolegiach 
języków obcych, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organem 
prowadzącym, jest podjęcie działań wymienionych w art. 261a ust. 1 ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym.

Dodać jednocześnie należy, że zasady działania kolegiów pracowników służb spo-
łecznych określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 mar-
ca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U. Nr 61, poz. 544). 
Kolegia, o których mowa, nie leżą we właściwości Ministra Edukacji Narodowej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Wiesława Dobkowskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Uprzejmie proszę o informację – w odniesieniu do wypowiedzi Pana Mi-
nistra wygłoszonej na 32. posiedzeniu plenarnym Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej – jak przebiega, według stanu na dzień 1 czerwca 2013 r., proces 
powoływania polonijnych rad konsultacyjnych przy polskich placówkach dy-
plomatyczno-konsularnych.

Proszę o przedstawienie zasad powoływania poszczególnych osób oraz 
o podanie składów osobowych wszystkich już powołanych rad. Proszę o in-
formację, ile spotkań odbyły poszczególne rady, w jakich terminach, jaka 
była tematyka obrad oraz jakie są wnioski z poszczególnych posiedzeń.

Wiesław Dobkowski

Oddowiedd�

Warszawa, 18 lipca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Wiesława Dobkowskiego (pismo 

nr BPS/043-35-1457/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Se-
natu RP, uprzejmie informuję.

Rady konsultacyjne przy polskich przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsular-
nych znajdują się w różnej fazie działalności. Dotychczas decyzję w sprawie ich po-
wołania podjęły 22 placówki. Rady rozpoczną formalnie działalność w dniu przyjęcia 
planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w roku 2014. Wtedy też zostanie 
uzgodniona ostateczna forma współpracy.

Rady powołują szefowie placówek. Mają one stanowić fora eksperckie, a w ich 
pracach powinni uczestniczyć specjaliści będący autorytetami w dziedzinach takich 
jak: oświata, nauka, gospodarka, kultura, dziedzictwo narodowe. Instytucje te nie są 
strukturą sformalizowaną, a ich skład ulega zmianie, stosownie do tematów porusza-
nych podczas posiedzeń (np. w Dublinie, placówka powołała dwudziestojednoosobo-
wą radę ds. oświatowych, ponieważ te właśnie kwestie są dla tamtejszych środowisk 
polskich najważniejsze).

Niezależnie od zaproszenia wytypowanych przez siebie ekspertów, szef placówki 
jest zobowiązany zwrócić się do organizacji polonijnych o wskazanie innych osób, 
które mogłyby wzbogacić działalność rady.

Rady mają służyć dyskusji na temat:
– założeń polityki RP w odniesieniu do współpracy z Polonią i Polakami za granicą,
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– możliwości i skali zaangażowania Polonii i Polaków za granicą w działania słu-
żące realizacji celów polskiej polityki zagranicznej,

– inicjatyw Polonii i Polaków za granicą służących promocji wizerunku Polski 
i sprawom ważnym dla Polski i Polaków,

– problemów lub wyzwań, przed którymi staje placówka.

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

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

W „Rządowym programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą” 
z października 2007 r. zostały zdefiniowane cztery cele strategiczne doty-
czące polityki polonijnej.

Rok 2012 był ostatnim rokiem, w którym obowiązywały zapisy tego pro-
gramu. Jednakże ani w „Informacji rządu na temat rządowego programu 
współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków 
wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za 
granicą w 2012 r.” (druk senacki nr 347), ani w wystąpieniu Pana Ministra 
zaprezentowanym na 13., a potem na 32. posiedzeniu Senatu nie dokonano 
szczegółowego podsumowania (ewaluacji) realizowanych w minionych pię-
ciu latach celów strategicznych, podstawowych kierunków działań i działań 
poszczególnych organów administracji rządowej wyszczególnionych w pro-
gramie z 2007 r.

W związku z tym proszę o uzupełniające informacje dotyczące wymienio-
nych zagadnień (celów) poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Jakie działania podejmowano w latach 2007–2012 w celu realizacji 
praw polskich mniejszości i Polaków, zwłaszcza zamieszkujących na tery-
torium Litwy, Białorusi, Rosji i Niemiec, a więc państw, gdzie nie są respek-
towane zapisy traktatów dwustronnych? Proszę też o udzielenie informacji 
o podejmowanych w tym okresie działaniach na rzecz polskich mniejszości 
zamieszkujących Łotwę, Słowację, Czechy, Węgry i Rumunię. Proszę o omó-
wienie skutków, jakie te działania przyniosły.

2. Gdzie i jakie procesy służące wzmacnianiu środowisk polskich i pod-
noszeniu ich prestiżu wspierano w latach 2007–2012? Czy podejmowane 
działania przyniosły wymierne efekty? Jeżeli tak, proszę je wskazać i szcze-
gółowo omówić.

3. Jakie działania ułatwiające powroty Polaków z zagranicy podejmo-
wano w latach 2007–2012? Jakie są efekty tych działań? Czy Ministerstwu 
Spraw Zagranicznych znana jest liczba osób, które w tym okresie powróciły 
na stałe do Polski? Czy MSZ znana jest liczba osób, które w tym czasie (e) mi-
growały z kraju?

4. Czy w minionych latach stworzono gdziekolwiek propolskie lobby? Je-
żeli tak, proszę o informację, gdzie ono funkcjonuje. Jeżeli nie, proszę o wy-
jaśnienie przyczyn niepowodzenia w realizacji tego celu.

5. Jakie i gdzie w latach 2007–2012 podejmowano działania służą-
ce promocji Polski za granicą? Jakie kwoty wydatkowano na ten cel? Czy 
podejmowane działania przyniosły wymierne efekty? Jeżeli tak, proszę je 
szczegółowo omówić. Jeżeli nie, proszę szczegółowo omówić przyczyny nie-
powodzeń.

Stanisław Gogacz
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Oddowiedd�

Warszawa, 8 sierpnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Gogacza (pismo 

nr BPS/043-35-1458/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Se-
natu RP, uprzejmie informuję.

W latach 2007–2012 MSZ kontrolowało realizację postanowień umów dwustron-
nych, w tym w szczególności zapisów traktatowych dotyczących grup i mniejszości 
polskiej za granicą, również w ramach dostępnych procedur międzynarodowych funk-
cjonujących w ONZ, Radzie Europy i OBWE. W ramach tzw. Powszechnego Przeglądu 
Okresowego RP sformułowano m.in. listę zarzutów wobec Litwy ws. braku realizacji 
postanowień umowy dotyczącej polskiej mniejszości.

Sprawy mniejszości stanowiły ważny element w dialogu z Białorusią. Działania 
MSZ przyczyniły się do spokojnego – bez przeszkód ze strony władz białoruskich – 
przeprowadzenia w listopadzie 2012 r. kolejnego zjazdu zdelegalizowanego Związku 
Polaków na Białorusi. W 2012 r. udało się także uzyskać umorzenie sprawy karnej za 
„zniesławienie Prezydenta RB” w publikacjach medialnych przeciwko Andrzejowi Po-
czobutowi, byłemu Przewodniczącemu Rady Naczelnej ZPB. MSZ dokłada wszelkich 
starań, aby jak najszybciej zawarte zostało nowe polsko-białoruskie porozumienie 
o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego, umożliwiające m.in. pracę 
na Białorusi nauczycieli z RP.

Z kolei na Ukrainie udało się przełamać impas w kilkunastoletnich staraniach 
władz polskich o przydzielenie nieruchomości na Dom Polski we Lwowie. Obecnie 
do uregulowania pozostały formalności prawne i czynności adaptacyjne budynku. 
W maju br. w Iwano-Frankowsku otwarte zostało Centrum Kultury Polskiej i Dialogu 
Europejskiego. MSZ wspiera finansowo jego działalność.

Intensywne rozmowy na temat mniejszości polskiej prowadzono z rządem Republi-
ki Litewskiej. Dotyczyły one głównie polskiej oświaty na Litwie, w związku z noweliza-
cją ustawy oświatowej w marcu 2011 r. W celu skuteczniejszego wsparcia dla edukacji 
polskiej, w 2011 r. MSZ dziesięciokrotnie zwiększyło środki na ten cel (z ok. 200 tys. 
do ponad 2 mln PLN).

Działania w obszarze tematyki polonijnej na terenie Niemiec koncentrowały się 
wokół odpowiedniej implementacji postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego 
Stołu. W tym celu powołano Zespół Monitorujący. Uruchomiono też Biuro Polonii 
i portal internetowy (www.polonia-viva.eu). W strukturach MSW RFN powstało stano-
wisko ds. współpracy z Polonią, a na szczeblu krajów związkowych ustanowiono jego 
odpowiedniki.

W innych państwach prowadzone były kompleksowe działania na rzecz społeczno-
ści polskich, przykładowo:

∙ Czechy – przyznawanie przez Konsula Generalnego RP w Ostrawie nagrody dla 
przedstawicieli mniejszości polskiej, wyróżniających się w działalności kultu-
ralnej; promowanie najbardziej przedsiębiorczych podmiotów polonijnych na 
lokalnym rynku;

∙ Rumunia – prowadzenie corocznego cyklu imprez kulturalnych „Dni Polskie”; 
wspieranie szkoleń metodycznych dla nauczycieli; współpraca przy rekrutacji 
na studia w Polsce;

∙ Słowacja – dofinansowanie szkół polonijnych w Trenczynie i Nitrze;
∙ Węgry – wspieranie polskich samorządów mniejszościowych, w ramach których 

istnieją m.in. możliwości tworzenia placówek oświatowych, wydawania mediów 
drukowanych i elektronicznych, pielęgnowania kultury i tradycji.
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W państwach Europy Zachodniej do podnoszenia prestiżu społeczności polskich 
przyczyniało się szereg imprez kulturalnych i działań aktywizujących, np. wybory „Po-
laka Roku”, propagujące sukcesy odnoszone przez Polaków na obczyźnie.

W Ameryce Północnej dużym zainteresowaniem odbiorców oraz mediów cieszyły 
się konferencje inicjatywy „Quo Vadis”, grupującej głównie młodych wykształconych 
Amerykanów polskiego pochodzenia. W 2012 r. MSZ zainicjowało długofalowy projekt 
pt. „Udział Polonii w działaniach lobbingowych Polski na terenie Ameryki Pn.”.

W celu większej aktywizacji środowisk polonijnych i przybliżenia partnerskiego 
modelu współpracy, MSZ podjęło decyzję o powołaniu przy placówkach tzw. rad polo-
nijnych. Do końca 2012 r. powołane zostały 22 rady.

Odnośnie do problematyki powrotów Polaków z zagranicy, MSZ i polskie placówki 
konsularne – zgodnie z zakresem kompetencji – przekazują przede wszystkim infor-
macje na temat formalności, których należy dopełnić w związku z wyjazdem z danego 
kraju. Bardziej kompleksową pomocą powracającym z zagranicy zajmuje się – zgod-
nie z właściwością – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które stworzyło w tym 
celu internetowy portal informacyjny www.powroty.zielonalinia.gov.pl oraz infolinię 
telefoniczną.

Z uwagi na swobodny przepływ pracowników w ramach UE, MSZ nie dysponuje 
precyzyjnymi danymi na temat liczby osób wyjeżdżających i powracających. Zauwa-
żalny jest proces przekształcenia się charakteru polskiej migracji zarobkowej z okre-
sowej w stałą. Z drugiej strony, w dalszym ciągu funkcjonuje grupa osób „mobilnych”, 
które spędzają część roku w kraju, a część za granicą. O stabilizacji pobytów polskich 
migrantów zarobkowych świadczy również stały wzrost liczby czynności konsularnych 
(zwłaszcza paszportowych), wykonywanych przez polskie urzędy konsularne. Infor-
macje dotyczące skali przemieszczeń polskich pracowników migrujących w ramach 
obszaru unijnego i EOG znajdują się w opublikowanym przez MSZ Raporcie o sytuacji 
Polonii i Polaków za granicą (wyd. z 2009 i 2012 r.). Oficjalne polskie dane szacunko-
we na temat liczby obywateli polskich przebywających czasowo (powyżej 3 miesięcy) 
w państwach UE/EOG, niezależnie od celu pobytu, podaje GUS; wynoszą one na ko-
niec 2011 roku – 2,06 mln Polaków (z tego ok. 73% w związku z pracą). W państwach 
UE przebywało 1,67 mln osób.

Urzędy konsularne RP wciąż odnotowują zwiększone zainteresowanie repatriacją 
do Polski, przy czym szczególnie dotyczy to Kazachstanu (ok. 95% wszystkich spraw).

Działalność polskich przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych w zakresie 
promocji Polski jest skierowana przede wszystkim do społeczności krajów ich akredy-
tacji. Niemniej imprezy z dziedziny dyplomacji publicznej są zawsze otwarte również 
dla Polonii. Zadania w tym zakresie realizuje blisko 160 placówek, w tym 23 Instytuty 
Polskie. Za ich pośrednictwem, co roku MSZ realizuje średnio 5000 przedsięwzięć 
o charakterze promocyjnym. W latach 2007–2012 zrealizowano ponad 20 tys. projek-
tów. Przykładowo:

∙ W Niemczech warto wspomnieć o cieszącej się ogromnym zainteresowaniem śro-
dowisk lokalnych oraz polonijnych wystawie „Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat 
historii w sztuce”.

∙ W Wielkiej Brytanii organizowany jest co roku przez Instytut Kultury Polskiej 
w Londynie Festiwal Filmów Polskich KINOTEKA (prezentacja najnowszych 
osiągnięć polskiego kina), popularny zarówno wśród Brytyjczyków jak i miesz-
kających tam Polaków.

∙ W Stanach Zjednoczonych zorganizowano kampanie promocji polskich filmów: 
„1920 Bitwa Warszawska” oraz „W ciemności”, przygotowywane przy współpra-
cy z miejscowym stowarzyszeniem The Society for Arts.

∙ Na Białorusi realizacja zadań kulturalnych i edukacyjnych jest utrudniona 
z uwagi na sytuację społeczno-polityczną tego kraju i traktowanie przez miej-
scowe władze każdego niemal przedsięwzięcia realizowanego przez polskie pla-
cówki jako działania politycznego. Pomimo to, MSZ koordynuje pomoc o cha-
rakterze promocyjnym w ramach specjalistycznego Programu Polskiej Pomocy 
Zagranicznej. Największe projekty w tej formule w ostatnich kilku latach to: 
TV Bielsat, Radio „Racja” oraz Europejskie Radio dla Białorusi.
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∙ Na Ukrainie w ciągu ostatnich 5 lat polskie placówki konsularne zrealizowały 
ponad 200 wydarzeń artystycznych na rzecz miejscowych Polaków. Liczące się 
projekty artystyczne były realizowane m.in. w ramach obchodów Roku Chopina 
(2010) i Roku Czesława Miłosza (2011).

Przy dużym wsparciu polskich placówek dyplomatycznych w ostatnich latach do-
szło do utworzenia studiów polonistycznych na Wydziale Slawistyki Państwowego Uni-
wersytetu Ilii, lektoratu w Państwowym Uniwersytecie im. I. Javakhashvili w Tbilisi, 
lektoratu języka polskiego w Uniwersytecie Jordańskim, Katedry Cypriana Norwida 
na Uniwersytecie w Brasília oraz Polskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Eu-
roazjatyckim Uniwersytecie Narodowym im. L. N. Gumilowa w Astanie. Dzięki zaanga-
żowaniu Ambasady RP w Paryżu władze Sorbony (Paris IV) utrzymały dwa stanowiska 
profesorskie zagrożone likwidacją po przejściu wykładowców na emeryturę. W USA 
zebrano 3 miliony USD niezbędne do utworzenia Katedry Polskiej na Uniwersyte-
cie Columbia. Ważnym zadaniem IP w Wilnie jest wspieranie wileńskich polonistyk, 
zwłaszcza po wprowadzeniu reformy szkolnictwa wyższego oraz wspieranie lektoratu 
języka polskiego na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. W ramach slawistyk 
w większych miastach Wielkiej Brytanii działają polskie lektoraty (np. w University 
College of London, a także w Glasgow oraz w Cambridge). Na uwagę zasługują stara-
nia Ambasady RP w Niemczech, zmierzające do stworzenia centrum wiedzy o Polsce 
na prestiżowych niemieckich uczelniach. W 2012 r. udało się powołać Centrum Stu-
diów Polonoznawczych w Halle-Wittenberdze i w Jenie.

Na działalność w zakresie dyplomacji publicznej, w tym na promocję Polski, w la-
tach 2007–2012 MSZ dysponowało środkami w następującej wysokości: 2007 r. – 
17 108 800 PLN; 2008 r. – 24 711 000 PLN; 2009 r. – 31 923 260 PLN; 2010 r. 
– 34 226 803 PLN; 2011 r. – 36 039 885 PLN; 2012 r. – 32 328 023 PLN (wzrost środ-
ków w latach 2010 i 2011 nastąpił w związku z objęciem przez Polskę prezydencji 
w Radzie UE).

Wymiernym rezultatem działań związanych z promocją Polski w latach 2007–2012 
były pozytywnie przedstawiające nasz kraj artykuły prasowe i internetowe oraz pro-
gramy telewizyjne, co przyczynia się także do likwidowania funkcjonujących w wielu 
krajach stereotypów. Dzięki zaangażowaniu MSZ, w kampaniach promujących Polskę 
w związku z prezydencją w Radzie UE w 2011 r. i EURO 2012 zaprezentowaliśmy 
światu wizerunek Polski jako kraju o bogatej i skomplikowanej historii, który szybko 
się modernizuje i rozwija. Szczególnie cennym narzędziem przełamywania stereotypo-
wych opinii o naszym kraju są organizowane wizyty studyjne m.in. dla dziennikarzy 
(przedstawicieli środowisk opiniotwórczych). W latach 2007–2012 MSZ zorganizowało 
ich 876 dla 4562 uczestników.

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

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

Szanowny Panie Ministrze!
Chcę zwrócić Pana uwagę na nieskuteczność działań podejmowanych 

przez Komisję Nadzoru Finansowego w stosunku do firm ubezpieczenio-
wych, które naruszają art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 
z dnia 22 maja 2003 r.

Wspomniany artykuł określa terminy, w jakich zakład ubezpieczeń zo-
bowiązany jest do wypłacenia odszkodowań. Jest to trzydzieści dni, licząc 
od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub oso-
bę uprawnioną. W przypadku wystąpienia trudności z ustaleniem odpowie-
dzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania termin prze-
dłuża się do dziewięćdziesięciu dni od zgłoszenia zawiadomienia o szkodzie. 
Te same terminy obowiązują ubezpieczyciela w przypadku, kiedy należy 
poinformować osobę występującą z roszczeniem o tym, że odszkodowanie 
nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości.

Przepis ten jest nagminnie łamany. Do mojego biura senatorskiego zgła-
szają się poszkodowani, którzy czekają znacznie dłużej niż dziewięćdzie-
siąt dni na wypłatę odszkodowania lub informację o komplikacjach. Jed-
na z osób poszkodowanych opisała przypadek wyjątkowo prostej sprawy, 
w której sprawca kolizji jest znany – na miejscu wypadku przyznał się do 
winy i przyjął mandat. Funkcjonariusze Policji sporządzili odpowiedni proto-
kół, który został przekazany do ubezpieczyciela. Rzeczoznawca dwukrotnie 
oceniał straty, mimo to AXA DIRECT – firma, w której ubezpieczony był sa-
mochód sprawcy wypadku – wciąż przedłuża procedury i unika wypłacenia 
odszkodowania. Sprawa trwa już ponad dziewięćdziesiąt dni, przy czym 
trzeba zaznaczyć, że w tym przypadku trudności z ustaleniem odpowiedzial-
ności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania są sztucznie ge-
nerowane przez ubezpieczyciela.

Kary za przekroczenie ustawowego terminu wypłaty odszkodowania 
określa art. 212 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 
2003 r. Wachlarz narzędzi dostępnych dla Komisji Nadzoru Finansowego 
jest szeroki: od surowych kar finansowych aż po ingerencję w skład za-
rządu zakładu ubezpieczeń. Tymczasem kary nakładane przez komisję są 
rażąco nieproporcjonalne w stosunku do wykroczenia. Na przykład Towa-
rzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA zapłaciło w 2009 r. 30 ty-
sięcy zł za niewypłacenie w ustawowym terminie sześćdziesięciu siedmiu 
odszkodowań! Licząc od 2009 r., na trzydzieści dziewięć decyzji o ukaraniu 
ubezpieczyciela tylko w siedmiu przypadkach kwota przekraczała 30 ty-
sięcy zł. Takie symboliczne kary z pewnością nie skłonią dużych firm ubez-
pieczeniowych do zaprzestania procederu wydłużania terminu wypłacania 
odszkodowań.

Szanowny Panie Ministrze, dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego sto-
suje tak łagodne kary wobec niesolidnych ubezpieczycieli? Jakie są powody 
rezygnowania z bardziej stanowczych środków, które przewiduje ustawa 
w takich przypadkach? W interesie wszystkich poszkodowanych w podob-
nych sprawach proszę o wyjaśnienie tego problemu oraz ingerencję w tym 
zakresie.

Ryszard Górecki
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Oddowiedd�  
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 25 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 27 czerwca br., sygn. BPS/043-35-

-1459/13, oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego na 35. posiedze-
niu Senatu w dniu 20 czerwca br., dotyczące działań podejmowanych przez Komisję 
Nadzoru Finansowego w stosunku do zakładów ubezpieczeń naruszających art. 14 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 392, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że resort finansów wystąpił do 
Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii poruszonych 
w oświadczeniu. W odpowiedzi Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru 
nad zakładami ubezpieczeń właściwy w zakresie stosowania środków nadzorczych 
przewidzianych w przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania 
w ustawowo przewidzianym terminie oraz niedopełnienia obowiązku, o którym mowa 
w art. 14 ust. 3 ww. ustawy, przekazał swoje stanowisko, którego kopię przesyłam 
w załączeniu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Wojciech Kowalczyk

Stanowisko 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, 18 lipca 2013 r.

Pan 
Wojciech Kowalczyk 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na pismo z dnia 5 lipca 2013 r., sygn. FN-6/063/108-1/MPO/RWPD- 

-63026/2013, dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Ryszarda Góreckie-
go, odnoszącego się do działań podejmowanych przez Komisję Nadzoru Finansowe-
go, zwaną dalej „KNF”, w stosunku do zakładów ubezpieczeń naruszających art. 14 
ustawy z dnia 22 maja 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 392), zwanej dalej „ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych”, niniej-
szym przedstawiam stanowisko w przedmiotowej kwestii.
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W działalności zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubez-
pieczeń innych niż ubezpieczenia na życie pojawiają się nieprawidłowości w związku 
z realizacją obowiązków wynikających z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, sprowadzające się do nieterminowego 
procesu likwidacji szkód. W szczególności nieprawidłowości te stanowią przedmiot 
kierowanych do KNF skarg na działalność zakładów ubezpieczeń lub są identyfiko-
wane podczas kontroli przeprowadzanych przez Urząd KNF w ww. podmiotach nad-
zorowanych. W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia art. 14 ust. 1–3 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych KNF prowadzi postępowania administra-
cyjne, skutkujące zastosowaniem sankcji przewidzianej w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, 
poz. 66 z późn. zm.).

Odnosząc się do sposobu przeprowadzania przez zakład ubezpieczeń procesu li-
kwidacji, wskazać należy, iż szybkość likwidacji szkody, w tym dochowanie terminu 
30-dniowego zależy od wielu czynników. Z pewnością najważniejszy z nich odnosi się 
do sprawności działania samego ubezpieczyciela, ale nie jest to wyłączną regułą. Tam 
bowiem, gdzie zgłoszone szkody dotyczą nie tylko szkód majątkowych lecz osobowych, 
czas potrzebny dla ustalenia rozmiaru tych ostatnich szkód, przy biernej postawie 
samego poszkodowanego lub jego pełnomocnika, może być znacznie dłuższy. Wynika 
to z faktu, że szkoda osobowa jest trudno wymierna i zależna od szeregu okoliczności 
związanych z następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Rozmiar szkody 
na osobie i związana z tym wysokość odszkodowania mogą być trudne do oszacowa-
nia w terminie 30-dniowym, ze względu na trwające leczenie poszkodowanego i nie-
możliwe do ustalenia w tej fazie następstwa wypadku. W konsekwencji spoczywający 
na zakładzie ubezpieczeń obowiązek terminowego świadczenia zależy od spełnienia 
dodatkowych przesłanek dotyczących współdziałania poszkodowanego, w tym zwłasz-
cza w zakresie okoliczności koniecznych do ustalenia odszkodowania, ale też i jego 
wysokości. Oczywiście nie powinno ono polegać na przerzucaniu przez ubezpieczycie-
la na poszkodowanego tych czynności, które z istoty wykonywanej działalności nale-
żą do ubezpieczyciela, lecz respektować powinno reguły w zakresie rozkładu ciężaru 
dowodu. Oznacza to, że w interesie poszkodowanego jest, by zgłaszając szkodę wy-
kazał jej związek ze zgłoszonym wypadkiem, określił jej rozmiar, wysokość żądanego 
świadczenia, a także przedłożył dokumenty uzasadniające zgłoszone roszczenia. Od 
tego zależy bowiem szybkość procesu likwidacji tej szkody przez ubezpieczyciela. Ten 
ostatni nie może przerzucić na poszkodowanego obowiązków, które spoczywają na 
nim w zakresie likwidacji szkody, bowiem posiada własne kompetencje i przypisane 
mu narzędzia pozwalające na usprawnienie tego procesu, jednakże współdziałanie 
obu stron pozwala z pewnością na szybszą likwidację szkody.

Przy szkodach na osobie, zwłaszcza tych, które wywołują poważny uszczerbek na 
zdrowiu, niełatwe może być także dochowanie przez ubezpieczyciela 90-dniowego ter-
minu na wypłatę świadczenia. Termin ten został powiązany z datą zawiadomienia 
zakładu ubezpieczeń o szkodzie, a więc początek jego biegu nie wiąże się z ustaleniem 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, czy też z istnieniem przesłanek, które umożliwiały 
ustalenie tejże odpowiedzialności. W konsekwencji, w przypadku szkód, których oko-
liczności powstania nie są jednoznaczne lub których następstwa są trudne do oszaco-
wania, dochowanie terminu 90-dniowego może być trudne do zrealizowania.

Należy także mieć na uwadze, że samo przyznanie się przez sprawcę do spowodo-
wania wypadku i przyjęcie przez niego mandatu nie oznacza, że ubezpieczyciel jest 
zwolniony z przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W jego interesie leży bo-
wiem weryfikacja okoliczności przyznanych przez sprawcę, w celu przeciwdziałania 
ewentualnym nadużyciom polegającym na wyłudzaniu odszkodowań. Ubezpieczyciel 
nie jest związany przyznaniem sprawcy, ani np. notatką sporządzoną przez Policję 
przybyłą na miejsce zdarzenia i ma prawo do samodzielnej weryfikacji okoliczności 
wskazanych przez te podmioty.

Wskazane powyżej okoliczności pokazują złożoność problemu likwidacji szkód 
przez zakłady ubezpieczeń, co w konsekwencji rzutuje na terminowe wywiązywanie 
się ubezpieczycieli z obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dostrzegając po-
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wyższą okoliczność oraz mając jednocześnie na względzie wynikające z art. 14 ust. 3a 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych obligatoryjne zastosowanie sankcji przewi-
dzianej w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w przy-
padku naruszenia art. 14 ust. 1–3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, KNF 
dokonuje miarkowania nakładanych na zakłady ubezpieczeń kar, mając na względzie 
wszystkie okoliczności zaistniałe w danej sprawie.

W związku z nieterminową likwidacją szkód w ustawowym terminie KNF nałożyła 
na zakłady ubezpieczeń w okresie od lutego 2009 r. do lipca 2013 r. 42 kary pienięż-
ne, na łączną kwotę 998 000 złotych. W początkowym okresie kary te miały charakter 
„mandatowy”, a ich celem było zwrócenie zakładom ubezpieczeń uwagi na terminową 
likwidację szkód. Ich wysokość często wynosiła 10 000 złotych, poza kilkoma przypad-
kami, w których kary pieniężne były wyższe z uwagi na dużą liczbę przypadków wypła-
ty odszkodowań z przekroczeniem ustawowego terminu. Obecnie wysokość tych kar 
jest stopniowo zwiększana. Należy jednak podkreślić, że istotnym elementem branym 
przez KNF pod uwagę przy wymierzaniu kar pieniężnych jest liczba przypadków bę-
dąca przedmiotem danego postępowania administracyjnego oraz inne zindywidualizo-
wane ustalenia postępowania, takie jak: przyczyna opóźnienia likwidacji szkody i jego 
długość. Oczywiście elementem branym także pod uwagę w odniesieniu do każdego 
zakładu ubezpieczeń jest wysokość składki przypisanej brutto uzyskanej przez zakład 
ubezpieczeń w roku poprzednim (z wyjątkiem przypadku, gdy zakład ubezpieczeń nie 
prowadził działalności lub miał zbiór składki przypisanej poniżej 20 mln złotych – 
wówczas kara jest ustalana zgodnie z przepisami do wysokości 100 000 złotych).

Należy mieć zatem na uwadze, iż KNF wydając decyzję o nałożeniu na określony 
podmiot kary pieniężnej, bierze pod uwagę nie tylko ustawowe granice w jakich kara 
ta powinna zostać wymierzona, ale również adekwatność nałożonej kary do stwier-
dzonych nieprawidłowości. KNF ustalając wysokość kary pieniężnej dokonuje miar-
kowania jej wysokości w kontekście rozmiaru i wagi naruszenia przepisów prawa oraz 
okoliczności zaistniałych w sprawie, tak by nałożona kara pozostała w proporcji do 
stwierdzonych naruszeń prawa, ich negatywnych skutków oraz by wypełniała prawi-
dłowo swoje funkcje prewencyjne i represyjne. Między innymi w tym zakresie wydana 
decyzja administracyjna podlega kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne.

Kwestia terminowej likwidacji szkód oraz kar pieniężnych stosowanych przez or-
gan nadzoru była przedmiotem stanowisk KNF kierowanych do zakładów ubezpieczeń 
w dniu 25 marca 2010 r. oraz w dniu 18 listopada 2011 r., opublikowanych na stronie 
internetowej Urzędu KNF.

Jednocześnie stwierdzenie, czy nakładane dotychczas przez organ nadzoru kary 
pieniężne wypełniły swoją funkcję prewencyjną w wymiarze indywidualnym jest moż-
liwe dopiero w odniesieniu do stanu faktycznego (procesu likwidacji szkody przez 
zakład ubezpieczeń), który zaistniał już po wydaniu przez organ nadzoru decyzji o na-
łożeniu kary pieniężnej na konkretny zakład ubezpieczeń. Wówczas to, w sytuacji 
stwierdzenia kolejnych przypadków nieprawidłowości w zakresie terminowości prze-
prowadzania procesów likwidacji szkody przez zakłady ubezpieczeń, zachowania za-
kładów ubezpieczeń dają podstawy do stwierdzenia, że nałożona wcześniej sankcja 
administracyjna nie wyeliminowała problemu nieterminowej likwidacji szkód. Oko-
liczność ta uprawnia organ nadzoru do zastosowania kar znacząco wyższych od do-
tychczas nakładanych, oczywiście przy uwzględnieniu pozostałych, wspomnianych 
wyżej okoliczności, które winny być brane pod uwagę przez KNF. Należy jednakże 
wskazać, iż wpływające do Urzędu KNF skargi odnoszą się nierzadko do okresu sprzed 
wydania przez KNF pierwszej decyzji nakładającej karę za nieterminową likwidację 
szkody przez zakład ubezpieczeń.

Warto też zaznaczyć, iż nie tylko wysokość nakładanej kary ma znaczenie prewen-
cyjne, ale funkcję tę spełnia przeświadczenie o jej nieuchronności. Liczba kar nało-
żonych przez KNF na konkretny zakład ubezpieczeń wpływa bowiem na postrzeganie 
podmiotu przez potencjalnych i dotychczasowych klientów, a tym samym na reputa-
cję zakładu ubezpieczeń. Okoliczność ta dodatkowo wpływa na wdrażanie przez zakła-
dy ubezpieczeń środków zaradczych, zmierzających do wyeliminowania, a co najmniej 
zminimalizowania, przypadków naruszeń omawianego przepisu prawa.
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Wskazać także należy, iż mimo że dotychczasowe kary finansowe nakładane przez 
organ nadzoru mogą być postrzegane jako niewygórowane, nie oznacza to jednak, 
że nie spełniały celu: represyjnego jak i prewencyjnego w wymiarze indywidualnym 
i ogólnym. Z informacji ogólnodostępnych, tj. raportów Rzecznika Ubezpieczonych 
(http://www.rzu.gov.pl/publikacje/sprawozdania) wynika, że udział liczby skarg 
na opieszałość zakładów ubezpieczeń w ogólnej liczbie skarg systematycznie spada. 
W roku 2010 wynosiła ona 15%, w roku 2011 – 10,6%, w roku 2012 – 8,2% w ogólnej 
liczbie skarg.

Z poważaniem 
 
PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI 
NADZORU FINANSOWEGO 
Andrzej Jakubiak
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Oświadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego

Szanowny Panie Prezesie!
Odpowiedź Pana Prezesa z dnia 29 kwietnia 2013 r. na moją interpe-

lację w sprawie stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych nie w pełni zaspokaja oczekiwania środowiska naukowego. Pomimo 
merytorycznej poprawności nadal nie uwzględnia specyfiki organizacji pracy 
badawczej na wyższych uczelniach.

Zgadzam się z Pana opinią, że celem ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych jest zapewnienie równego traktowania wykonawców ubiegających się 
o zamówienie, ale nie może odbywać się to kosztem zamawiających, którzy 
mają ograniczone możliwości w zakresie prowadzenia badań naukowych. 
Nie możemy wszystkich zamawiających zaliczać do tej samej grupy podmio-
tów stosujących przepisy p.z.p. Innymi podmiotami zamawiającymi są urzę-
dy gminy, a innymi – wyższe uczelnie. Nawet pomiędzy uczelniami występu-
ją różnice w zakresie trudności stosowania przepisów p.z.p. Jedne uczelnie 
kształcą studentów w dziedzinach humanistycznych, dlatego jest im łatwiej 
dokonywać zamówień związanych z prowadzonym procesem dydaktycz-
nym, zaś inne prowadzą intensywne badania na żywych organizmach zwie-
rząt i roślin i w związku z tym, że procesy życiowe są mało przewidywalne, 
wykluczone jest jakiekolwiek planowanie terminowe.

Jako senator jestem zwolennikiem ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych, ale jako profesor biologii stosowanej, który ma za sobą wiele lat pra-
cy naukowej, dostrzegam potrzebę wprowadzenia niezbędnych wyjątków 
w tej ustawie. Powtórzę: składanie zamówień na roboty budowlane, dosta-
wy i usługi powszechnie dostępne jest jak najbardziej uzasadnione, czym 
innym są jednak prace badawcze na organizmach żywych.

Dostrzegam konieczność wprowadzenia zmian w ustawie p.z.p. przede 
wszystkim w zakresie wyłączenia z niej dokonywania zamówień na odczyn-
niki chemiczne, testy immunologiczne, podłoża mikrobiologiczne i inne pro-
dukty do prowadzenia badań naukowych. Pomimo prób zaplanowania po-
trzeb jednostek badawczych w zakresie dostaw odczynników chemicznych 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich odczynników niezbędnych 
w trakcie badań. Pracownicy naukowi niejednokrotnie zgłaszają, że w czasie 
badań, z uwagi na negatywne wyniki badań bądź potrzebę zastosowania 
nowych związków do kolejnych prób, pojawia się konieczność wprowadze-
nia innych odczynników niż wcześniej zaplanowane. Podobna sytuacja ma 
niejednokrotnie miejsce w przypadku innych materiałów do badań, bo zapla-
nowane i kupione podłoże nie spełnia oczekiwań. Konieczne jest wówczas 
kupno podłoża o odmiennym składzie, ale wtedy zazwyczaj nie ma czasu na 
kolejne procedury przetargowe, ponieważ dany materiał genetyczny został 
już pobrany i ma określony termin przydatności. W takich przypadkach za-
mawiający albo narusza przepisy ustawy p.z.p. i kupuje podłoże bez przetar-
gu, albo traci materiał genetyczny i marnuje publiczne pieniądze. Co więcej, 
często słyszymy opinie pracowników naukowych, że odczynnik o tym samym 
składzie chemicznym, ale pochodzący od innego producenta daje odmienne 
wyniki badań, co powoduje nieporównywalność wyników.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę o wprowadzenie możliwości skła-
dania zamówień na odczynniki chemiczne i inne artykuły niezbędne do pro-
wadzenia badań z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy p.z.p., ale 
z zachowaniem zasad racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków 
publicznych.

Odnosząc się do Pana pisma w sprawie zakresu dyspozycji art. 32 
ust. 5 p.z.p., pragnę zauważyć, że jest to kolejny krok prowadzący do wzro-
stu struktur administracji i tworzenia dodatkowych kosztów funkcjonowa-
nia uczelni. Ponadto w jednostkach, gdzie prowadzone są liczne i kosztow-
ne badania naukowe, wyodrębnienie dodatkowych struktur organizacyj-
nych zamawiającego może spowodować efekt odwrotny do zamierzonego, 
ponieważ wartość dostaw czy usług i tak przekroczy próg stosowania prze-
pisów p.z.p.
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Kolejne zagadnienie, gdzie Pan Prezes wskazuje na ułatwienie w zakre-
sie stosowania przepisów p.z.p., to jest art. 6a ustawy, tylko teoretycznie jest 
uproszczeniem. W opinii znajdującej się na stronie UZP, która dotyczy stoso-
wania przepisów p.z.p., możemy przeczytać, że zastosowanie art. 6a p.z.p. 
nie może mieć miejsca w przypadku zamówień poniżej 14 tysięcy euro, gdyż 
zdaniem urzędu jest to omijanie przepisów ustawy. Oczywiście art. 6a stwa-
rza możliwości uproszczenia procedur, ale tylko w określonym zakresie, a to 
nie rozwiązuje problemów związanych z planowaniem zakupu odczynników 
chemicznych czy innych materiałów do badań.

Ponadto art. 4 pkt 3 lit. e wyłącza obowiązek stosowania przepisów 
p.z.p. przy udzielaniu zamówień na usługi badawcze, jednak wyłączenia 
te nie dotyczą już materiałów do badań. Przytoczony przepis z jednej strony 
ułatwia wykonywanie badań, jednak z drugiej – uniemożliwia ich realizację, 
ponieważ nie ma możliwości zamawiania odczynników chemicznych i in-
nych materiałów trudnych do przewidzenia na etapie rozpoczęcia badań.

Zgadzam się z Panem Prezesem, że zmiany przepisów p.z.p. powodują 
przyspieszenie w zakresie prowadzenia procedur przetargowych, jednak, 
jak pisałem wcześniej, nie jestem za całkowitym wyłączeniem stosowania 
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w uczelniach wyższych. 
Domagam się jedynie pewnych wyjątków, które pozwolą pracownikom na-
ukowym na prowadzenie badań w standardach UE. Uważam też, że pod-
stawowy próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów p.z.p., 
powinien zostać podniesiony nie do 20 tysięcy euro, ale do 200 tysięcy euro. 
Dopiero taka liberalizacja przepisów umożliwi swobodny rozwój wyższych 
uczelni o profilu badawczym, spowoduje większe zainteresowanie w zakre-
sie pozyskiwania grantów badawczych, zachęci młodych naukowców do 
prowadzenia doświadczeń i pozytywnie wpłynie na rozkwit polskiej nauki.

Z poważaniem 
Ryszard Górecki

Oddowiedd�  
WICEPREZESA URZĘDU 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Warszawa, 26 sierpnia 2013 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Ryszarda Góreckiego – Senatora RP, złożone 

podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r., które zostało przeka-
zane pismem z dnia 27 lipca 2013 r. (znak: BPS/043-35-1460/13), dotyczące podnie-
sienia dolnego progu, od wartości którego zależy obowiązek stosowania ustawy – Pra-
wo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt 8 ustawy, zmian w zakresie art. 32 
ustawy oraz wprowadzenia zmian do Prawa zamówień publicznych wychodzących na-
przeciw oczekiwaniom środowisk naukowych, uprzejmie informuję, co następuje.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w którym do-
konuje się m.in. podwyższenia dolnego progu, od wartości którego zależy obowiązek 
stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych do 30 tys. euro, został w dniu 
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16 sierpnia 2013 r. skierowany przez Prezesa Rady Ministrów jako przedłożenie rządo-
we do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu rozpoczęcia parlamentarnego 
procesu legislacyjnego.

Przedmiotowy projekt ustawy zawiera także zmiany postulowane przez Prezesa 
Urzędu wychodzące naprzeciw oczekiwaniom udzielających zamówienia dotyczące 
badań naukowych i prac rozwojowych. Zaproponowane w projekcie zmiany sprzyjają-
ce poprawie sprawnego udzielenia zamówień publicznych dotyczą:

1) doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług 
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług ba-
dawczych (art. 4 pkt 3 lit. e),

2) rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w za-
kresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eks-
perymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu 
przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentow-
ności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji, gdy za-
mówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę 
(art. 67 ust. 1 pkt 1a),

3) wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie dane-
go zamówienia z dziedziny badań i rozwoju (art. 93 ust. 1b).

Poza wymienionymi zmianami projekt przewiduje również przyjęte przez Radę Mi-
nistrów i oczekiwane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska 
naukowo-badawcze zmiany w zakresie wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy 
Pzp zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, czyli mniejszej niż tzw. progi unijne, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 
naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego pro-
dukcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności lub pokryciu kosztów badań 
lub rozwoju. Jednocześnie w projekcie przedmiotowej ustawy została zawarta zmiana 
ustawy o zasadach finansowania nauki, która określa zasady udzielenia tego rodzaju 
zamówień wyłączonych z reżimu przepisów ustawy Pzp. Proponuje się, by projekto-
wane regulacje obligowały zamawiających do udzielania zamówień z dziedziny nauki 
w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowa-
nych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć 
wpływ na jego udzielenie.

Równocześnie, w celu zapewnienia ochrony konkurencji oraz tajemnicy przedsię-
biorstwa, proponuje się wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym podmiot zamawia-
jący nie będzie mógł udostępniać informacji związanych z udzieleniem zamówienia 
z dziedziny nauki stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem 
zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Dodatkowo, na skutek zmiany zakresu przedmiotowego omawianej ustawy, powsta-
ła konieczność wprowadzenia zmian w zakresie art. 1 i wskazanie, iż ustawa określa 
zasady finansowania nauki ze środków finansowych ustalanych na ten cel w budżecie 
państwa, ujmowanych w wyodrębnionej części budżetu państwa – „Nauka”, którymi 
dysponuje minister właściwy do spraw nauki, udzielania zamówień wyłączonych spod 
reżimu Prawa zamówień publicznych na podstawie projektowanych przepisów.

Odnosząc się natomiast do postulatu wprowadzenia zamian w zakresie art. 32 
Prawa zamówień publicznych, chciałbym zauważyć, co następuje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie w świetle przepisów art. 32 
i art. 6a ustawy Pzp, zamawiający może, np. w przypadku szczególnej specyfiki za-
mówienia, podzielić je na części, kierując się szeroko rozumianymi względami tech-
nicznymi, organizacyjnymi czy finansowymi, pod warunkiem, że podział nie jest do-
konywany z zamiarem uniknięcia stosowania ustawy Pzp, a więc wszystkie części 
zamówienia zostaną udzielone na podstawie wymagań proceduralnych określonych 
z uwzględnieniem wartości całego zamówienia. Tym samym, w świetle obowiązują-
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cych przepisów jest możliwe dzielenie zamówienia na części przez zamawiającego, 
przy zachowaniu określonych warunków zapewniających zgodność działań zamawia-
jącego z prawem Unii Europejskiej.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, iż decyzją Zespołu, powołanego 
przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 6 czerwca 2013 r., do zadań którego 
należało podjęcie decyzji dotyczącej ostatecznego zakresu kolejnej nowelizacji Prawa 
zamówień publicznych, propozycja uzupełnienia art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, nie została 
włączona do projektu nowelizacji ustawy Pzp.

Odnosząc się natomiast do propozycji, by przepis art. 4 pkt 3 lit. e Prawa zamówień 
publicznych został rozszerzony także na dostawy, zauważyć należy, iż zmiana taka nie 
byłaby zgodna z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z przepisami dyrektywy 
klasycznej (art. 16 lit. f), zgodnie z którymi procedur określonych w dyrektywie, a tym 
samym przepisów Prawa zamówień publicznych, nie stosuje się do zamówień doty-
czących usług badawczych i rozwojowych innych niż te, z których korzyści przypadają 
wyłącznie instytucji zamawiającej, dla potrzeb jej własnej działalności, pod warun-
kiem, że całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca instytucja zamawiają-
ca. Jednocześnie należy zauważyć, iż cel przedmiotowej propozycji, by nie stosować 
Prawa zamówień publicznych do zakupu materiałów do badań, zostaje osiągnięty po-
przez wprowadzenie przepisu art. 4 pkt 8a dotyczącego dostaw, zgodnie z którym do 
dostaw o wartości niższej niż progi unijne (odpowiednio 130 tys. euro i 200 tys. euro) 
nie będą miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych.

Z wyrazami szacunku 
 
Dariusz Piasta
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Henryka Górskiego, Marka Martynowskiego 
oraz Bogdana Pęka

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

Do mojego biura senatorskiego zwrócił się marszałek województwa ma-
zowieckiego z informacją o zatrważająco niskich wpływach z tytułu udziału 
w podatku dochodowym od osób prawnych. Z analizy wpływów z tytułu 
CIT wynika, że od początku roku do 30 kwietnia 2013 r. zmniejszyły się one 
o 31% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Sytuacja ta powoduje 
konieczność poważnego zweryfikowania wykonania dochodów wojewódz-
twa mazowieckiego, co w konsekwencji spowoduje znaczące ograniczenie 
obsługi wydatków statutowych jednostek organizacyjnych województwa, 
ale też zmniejszenie inwestycji drogowych, wydatków na kulturę i ochro-
nę zdrowia. Wobec takiego wymiaru wpływów z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób prawnych konieczność wpłaty do budżetu państwa 
tak zwanego janosikowego w wysokości 661 milionów zł niezwykle utrudni 
konstrukcję całości budżetu województwa mazowieckiego.

Mając na uwadze planowaną nowelizację budżetu państwa, zwracamy 
się z uprzejmą prośbą o rozważenie wprowadzenia zmian w ustawach oko-
łobudżetowych na rok 2013. Chodzi o następujący zapis: w 2013 r. wpłat 
do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogól-
nej dokonują województwa, w których wskaźnik W jest większy od 120% 
wskaźnika Ww.

Ponadto prosimy o informację, czy jest możliwe zastosowanie jednorazo-
wej ulgi w obowiązkowej wpłacie do budżetu państwa w przypadku woje-
wództwa mazowieckiego ze względu na niskie wpływy z CIT.

Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Marek Martynowski 
Bogdan Pęk

Oddowiedd�

Warszawa, 31 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z dnia 27 czerwca 2013 r. Nr BPS/043- 

-35-1461/13, przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Panów Senatorów: 
Jana Marię Jackowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, Henryka 
Górskiego, Marka Martynowskiego i Bogdana Pęka, w sprawie dochodów Wojewódz-
twa Mazowieckiego z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych, uprzejmie informuję.
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W chwili obecnej Ministerstwo Finansów dysponuje danymi ze sprawozdania Rb- 
-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 
za I kwartał 2013 r.

Według tych danych sprawozdawczych, Województwo Mazowieckie zaplanowało 
na 2013 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych w kwocie 1.487.814 tys. zł, tj. o 3,2% wyższe niż w roku ubiegłym.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 
wyniosły w I kwartale 2012 r. – 303.479 tys. zł, a w I kwartale 2013 r. – 308.523 tys. zł, 
tj. zostały zrealizowane na poziomie wyższym o 1,7%.

Należy zauważyć, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowe-
go od osób prawnych nie są realizowane równomiernie w poszczególnych kwartałach. 
Z analizy danych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów 
budżetowych Województwa Mazowieckiego wynika, że w I kwartale 2013 r. dochody 
te zostały zrealizowane w 20,7% planu, w analogicznym okresie 2012 r. na podobnym 
poziomie, tj. 21,0% planu, a w 2011 r. w wysokości 29,9% planu. Analiza danych za 
tak krótki okres nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, jaka będzie sytuacja fi-
nansowa samorządu Województwa Mazowieckiego w całym 2013 r.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów na bie-
żąco monitoruje sytuację finansową Województwa Mazowieckiego, zwłaszcza w za-
kresie poziomu realizowanych dochodów, w tym w szczególności z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W odniesieniu do propozycji zmiany mechanizmu wpłat dokonywanych przez wo-
jewództwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, uprzejmie in-
formuję, że nie jest możliwa w trakcie roku budżetowego zmiana przepisów ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) w celu zmniejszenia w 2013 r. wpłat województw 
do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w obowiązującym stanie prawnym brak jest 
uregulowań, na podstawie których możliwe byłoby zastosowanie jednorazowej ulgi 
w obowiązkowej wpłacie Województwa Mazowieckiego do budżetu państwa.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 
Marka Martynowskiego, Bogdana Pęka 

oraz Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Podczas obrad Rady Ministrów na wniosek ministra transportu został 
zatwierdzony załącznik nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych. Podczas 
moich spotkań z samorządowcami z mojego okręgu wyborczego jednym z naj-
częściej poruszanych tematów jest realizacja inwestycji drogowych. Niepokój 
moich rozmówców budzi lista zaakceptowanych przez rząd inwestycji, na 
której brak jest zapisów o budowie mławskiego odcinka „siódemki” od miej-
scowości Napierki do Płońska, mimo wyłonienia wykonawców do opracowa-
nia koncepcji programowej dla odcinków od Mławy do Strzegowa i odcinka 
Strzegowo – Pieńki. Z informacji od samorządów gmin leżących w zasięgu 
oddziaływania trasy E7 wynika, że podjęły one stosowne opracowania na 
użytek gmin, wynikające ze zmienionego przebiegu trasy, ponosząc przy tym 
pewne koszty. W związku z brakiem realizacji omawianych odcinków „sió-
demki” opracowania podjęte przez gminy są niemożliwe do realizacji. 

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje, na ja-
kim etapie jest praca nad koncepcją przebiegu trasy na opisanym odcinku.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Marek Martynowski 
Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski

Oddowiedd�

Warszawa, 12 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 27 czerwca br., znak BPS/043-35-1462/13, przy 

którym przekazano wystąpienie Pana senatora Jana Marii Jackowskiego oraz innych 
senatorów w sprawie stanu realizacji drogi ekspresowej S7 na odcinku Mława – Strze-
gowo oraz Strzegowo – Pieńki, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. „Program budowy dróg 
krajowych na lata 2011–2015” jest drugim średniookresowym dokumentem progra-
mowym w sektorze infrastruktury dróg krajowych. W swojej treści bezpośrednio od-
nosi się do „Programu budowy dróg krajowych na lata 2008–2012” przyjętego uchwałą 
Rady Ministrów w dniu 25 września 2007 r. Zakres rzeczowy zawarty w programie 
musiał jednak zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż interesująca Pana senatora budowa drogi eks-
presowej S7 na odcinkach Mława – Strzegowo oraz Strzegowo – Pieńki jest zawarta 
w załączniku nr 1a Programu w ramach pozycji pn.: „ Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) 
– Płońsk, odc. Nidzica – Płońsk (S10 w. Siedlin)”.
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W powyższym załączniku, określającym zadania priorytetowe, znajdują się inwe-
stycje, których realizacja może być uruchamiana w wyniku uzyskania oszczędności, 
na skutek kolejnych rozstrzygnięć, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia finansowa-
nia inwestycji oddawanych do użytku lub w wyniku decyzji Rady Ministrów akceptu-
jącej przekroczenia ustalonego limitu 82,8 mld zł. Należy jednak podkreślić, iż reali-
zacja poszczególnych zadań jest uwarunkowana uzyskaniem wszystkich niezbędnych 
decyzji wymaganych przepisami prawa oraz zapewnieniem pełnego finansowania.

Procedura przygotowywania zadań jest kontynuowana przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad, tak by w sytuacji pojawienia się możliwości sfinansowa-
nia inwestycji, płynnie przejść w fazę realizacji zadania. Obecnie dla przedmiotowych 
odcinków trasy S7 trwają prace nad opracowaniem Koncepcji Programowej, na które 
GDDKiA podpisało umowy wykonawcze pod koniec roku 2012. Termin opracowa-
nia niniejszych koncepcji przewidziany jest na okres od 15 do 18 miesięcy, a rolą 
przedmiotowej dokumentacji jest określenie wielu szczegółowych kwestii, takich jak 
np. parametry nowej drogi czy połączenia z innymi drogami oraz wiaduktami. W tym 
miejscu pragniemy zaznaczyć, iż Koncepcja Programowa jest opracowywana już po 
uzyskaniu decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu tzw. decyzji DŚU czyli już w mo-
mencie, w którym wariant przebiegowy przyszłej drogi jest już określony.

Podsumowując pragnę jeszcze raz podkreślić, iż realizacja budowy przedmioto-
wych odcinków drogi ekspresowej S7 uzależniona jest ściśle od środków finansowych 
przyznanych na ich realizację.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Henryka Górskiego, Marka Martynowskiego 
oraz Bogdana Pęka

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Do mojego biura senatorskiego zwróciło się Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Firm Budowlano-Wykończeniowych zaniepokojone próbą wprowadzenia 
do projektowanej ustawy o wyrobach budowlanych zapisów tworzących mo-
nopol w zakresie wydawania europejskich aprobat technicznych.

Według projektowanych zapisów jednostkami oceny technicznej będą 
mogły być tylko instytuty badawcze. Przedstawiciele firm budowlanych 
zwracają uwagę na to, że już obecnie koszty badań wymaganych w procesie 
uzyskiwania aprobaty technicznej oferowane przez instytuty są co najmniej 
dwukrotnie wyższe niż koszty podobnych badań wykonywanych przez pry-
watne niezależne jednostki badawcze.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy 
w pracach nad zmianami w ustawie o wyrobach budowlanych jest rozważa-
ne dopuszczenie podmiotów prywatnych spełniających wymagania prawne 
UE w tym zakresie do wydawania europejskich ocen technicznych.

Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Marek Martynowski 
Bogdan Pęk

Oddowiedd�

Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 27 czerwca 2013 r. (znak: BPS/043-35-1463/13) 

przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie 
z innymi senatorami podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r. 
uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Głównym celem nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych jest w myśl zapisów 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG umożliwienie 
wyznaczenia działających na terytorium państwa członkowskiego jednostek oceny 
technicznej, dla jednej lub kilku grup wyrobów wymienionych w załączniku IV tabe-
la 1 do ww. rozporządzenia Nr 305/2011.
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Wymagania zawarte w powyższym rozporządzeniu określające zasady i kryteria 
oceny posiadanych kompetencji przez daną jednostkę, są ogólnikowe i mało precy-
zyjne. Zgodnie z zapisem w tabeli 2 załącznika IV do rozporządzenia Nr 305/2011 
jednostki oceny technicznej ustanawiane są zgodnie z prawem krajowym i posia-
dają osobowość prawną. W związku z powyższym celem zagwarantowania przez 
państwo członkowskie odpowiedniego poziomu i jakości przyszłych dokumentów 
oceny technicznej, a także mając na uwadze zakres czynności jakie ta jednostka bę-
dzie musiała podjąć oraz bazując na dotychczasowych doświadczeniach własnych 
jak i innych krajów UE, przyjęto jako podstawowe kryterium, aby przyszły JOT był 
jednostką badawczą.

Należy wyjaśnić, że zasady udzielania europejskich ocen technicznych przewidu-
ją konieczność uprzedniego opracowania i uzgodnienia w ramach organizacji zrze-
szającej wszystkie jednostki oceny technicznej (Europejskiej Organizacji ds. Ocen 
Technicznych) europejskiego dokumentu oceny – harmonizującego zakres i sposób 
oraz metody badań i ocen wyrobu. Procedura ta wymaga znacznych kompetencji me-
rytorycznych i aktywnej współpracy na forum europejskim, związanej z właściwym 
uwzględnieniem krajowych przepisów technicznych. Przy czym koszt opracowania eu-
ropejskiego dokumentu oceny nie obciąża producenta ubiegającego się o europejską 
ocenę techniczną.

Rozporządzenie Nr 305/201 określa ogólne kryteria i wymagania stawiane jed-
nostkom oceny technicznej, zobowiązując władze państw członkowskich odpowie-
dzialnych za wyznaczenie jednostek do sprawowania odpowiedniego nadzoru i kon-
troli tych jednostek. W związku z powyższym to państwo członkowskie odpowiada za 
wyznaczenie kompetentnych jednostek, które będą reprezentowały Polskę na forum 
europejskim. Biorąc pod uwagę, że europejskie oceny techniczne dotyczą wyrobów 
niestandardowych/innowacyjnych zasadne jest, aby JOT-ami były jednostki o statu-
cie instytutów badawczych.

Jednocześnie należy podkreślić, że zapis w ustawie mówiący o instytutach badaw-
czych nie prowadzi do monopolizacji i ograniczenia rynku. W Polsce przynajmniej kil-
kanaście jednostek o charakterze instytutów będzie mogło ubiegać się o wyznaczenie 
do wykonywania zadań jednostki oceny technicznej w zakresie różnych grup wyrobów 
budowlanych.

Warto dodać, że w ramach dyrektywy 89/106/EWG ws. wyrobów budowlanych, 
zastąpionej rozporządzeniem nr 305/2011, spośród 27 członków Europejskiej Orga-
nizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), 7 państw miało wyznaczone więcej niż 
1 organizację upoważnioną do wydawania europejskich aprobat technicznych (specy-
fikacje techniczne, które zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011 są zastąpione euro-
pejskimi ocenami technicznymi), przy czym w większości były to instytuty badawcze.

Do chwili obecnej w Europie, w ramach rozporządzenia Nr 305/2011, zostało wy-
znaczonych 17 jednostek oceny technicznej, przy czym tylko 3 państwa wyznaczyły 
więcej niż 1 jednostkę. Jednocześnie w większości państwa wyznaczają jako jednostki 
oceny technicznej instytuty badawcze. I tak obecnie JOT-y wyznaczyły:

Austria (1 jednostka), Niemcy (1 jednostka), Irlandia (1 jednostka), Słowacja (1 jed-
nostka), Słowenia (1 jednostka), Czechy (2 jednostki), Hiszpania (3 jednostki), Wielka 
Brytania (7 jednostek).

Należy przy tym zaznaczyć, że na przykład w Austrii jednostką oceny technicznej 
ustanowiony został Austriacki Instytut Techniki Budowlanej poprzez stosowny zapis 
bezpośrednio w ustawie. Podobna sytuacja jest w Niemczech, gdzie JOT-em jest Nie-
miecki Instytut Techniki Budowlanej.

Wskazać również należy, że dla wydania europejskich ocen technicznych nie-
zwykle istotne są postanowienia art. 19 rozporządzenia Nr 305/2011, ustalające, że 
europejska ocena techniczna może być wydana jedynie dla wyrobu nieobjętego lub 
nie w pełni objętego normą zharmonizowaną, mającego jednak istotne znaczenie dla 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane. W tej grupie mieszczą 
się przede wszystkim wyroby stanowiące rozwiązania innowacyjne, niestosowane do-
tychczas w praktyce budowlanej. Wymaga to szczególnie wysokich kompetencji oraz 
wiedzy technicznej jednostek, które będą to oceniać.
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Reasumując należy podkreślić, że jakość oceny przydatności wyrobu budowla-
nego (najczęściej innowacyjnego) do stosowania w budownictwie dokonywana przez 
jednostkę oceny technicznej ma wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych, 
w których taki wyrób budowlany jest stosowany. W związku z tym wprowadzenie 
w tym obszarze wyłącznie rynkowych zasad konkurencji nie jest uzasadnione, ponie-
waż może prowadzić do znacznego obniżenia jakości tych ocen, a w konsekwencji do 
powstania zagrożeń dla użytkowników obiektów budowlanych.

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

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Ochrona wynikających z prawa międzynarodowego i umów dwustron-
nych praw przysługujących polskim mniejszościom narodowym była jednym 
z celów strategicznych zapisanych w obowiązującym w latach 2007–2012 
„Rządowym programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą”.

Rzeczpospolita Polska dokłada wielu starań, by w sposób należyty wy-
wiązać się zarówno z międzynarodowych, jak i bilateralnych zobowiązań 
wobec mniejszości narodowych, które funkcjonują na terytorium państwa 
polskiego. We współczesnym zglobalizowanym świecie coraz bardziej po-
wszechna jest świadomość, iż stosunek do mniejszości narodowych jest 
swoistym probierzem wartości i trwałości demokracji w państwie. Polska ma 
na tym polu niemały dorobek i jeszcze większe doświadczenie, że odwołam 
się tylko do dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Po 1989 roku Polska podpisała szereg traktatów (w tym ze wszystkimi 
sąsiadami), które weszły w życie. Na ich podstawie mniejszości narodowe 
i etniczne w Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z dotacji budżetowych na 
oświatę, kulturę i media. Służą one zachowaniu tożsamości narodowej oby-
wateli polskich należących do tych mniejszości. Przypomnę, że tylko w roku 
2011 na ten cel, czyli finansowanie mniejszości narodowych i etnicznych, prze-
znaczono z budżetu państwa kwotę 159 milionów 996 tysięcy 454,87 zł.

W świetle tych faktów zasadne jest pytanie o realizację zobowiązań trak-
tatowych przez władze państw, na terytorium których żyją polskie mniejszo-
ści narodowe (Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja, Rumunia, 
Węgry) lub znajdują się duże skupiska Polaków (Niemcy, Rosja). Proszę za-
tem o informację, jakie wsparcie finansowe w latach 2007–2012 otrzymali 
przedstawiciele polskich mniejszości narodowych ze strony krajów zamiesz-
kania. Jakie kroki na forum międzynarodowym w tych latach podejmował 
rząd, by wspomóc realizację zobowiązań tych państw wobec polskich mniej-
szości narodowych? Jakie są wymierne efekty podejmowanych działań?

Proszę także o podanie informacji, z jakiego wsparcia ze strony władz 
krajów osiedlenia skorzystały w omawianym okresie w szczególności media 
polskiej mniejszości. Jakie konkretne kroki, nawet bezskuteczne, podejmo-
wał w tej sprawie resort przy zaangażowaniu polskich placówek dyploma-
tyczno-konsularnych w tych krajach?

Stanisław Karczewski

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 9 sierpnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Karczewskiego (pismo 

nr BPS/043-35-1464/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Se-
natu RP, uprzejmie informuję.

W przypadku Redubliki Federalnej Niemiec jedynym stałym źródłem finansowa-
nia są środki federalne z puli BKM – Pełnomocnika Rządu Niemieckiego ds. Kultury 
i Mediów z siedzibą w Bonn. Zgodnie z informacją BKM w latach 2007–2013 organi-
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zacje polonijne otrzymały do dyspozycji dofinansowanie w następującej wysokości: 
w 2007 r. i w 2008 r. – po 270.000 EUR, w kolejnych latach po – 300.000 EUR. Peł- – po 270.000 EUR, w kolejnych latach po – 300.000 EUR. Peł-Peł-
nomocnik nie udzielił informacji na temat środków przeznaczonych na projekty me-
dialne. Statystyki dotacji w układzie tematycznym nie są prowadzone. Poza środkami 
BKM, organizacje polonijne mogą występować o fundusze w swoich krajach związko-
wych, do urzędów, instytucji miejscowych oraz fundacji. W załączniku do niniejsze-
go pisma przedstawiono przykłady projektów polonijnych sfinansowanych w różnych 
krajach związkowych RFN.

Na Słowacji w 2010 r. mniejszość polska otrzymała dotację w wysokości 55.438 EUR, 
natomiast w 2011 r. – 53.826 EUR, w tym stowarzyszenie Klub Polski – 27.556 EUR, 
a stowarzyszenie Polonus w Żylinie – 14.840 EUR. W 2012 r. Polonia otrzymała dota-
cję na sumę 80.000 EUR. W bieżącym roku władze Słowacji obniżyły o 50% poziom 
wsparcia finansowego dla mniejszości polskiej, do wysokości 40 tys. EUR. Wydawa-
ny od 1995 r. przez stowarzyszenie Klub Polski miesięcznik „Monitor Polonijny” jest 
współfinansowany przez władze Słowacji. W roku 2010 wsparcie dla tytułu, w ramach 
zaakceptowanych projektów wynosiło 20 000 EUR, a w 2011 r. 27.556 EUR. Kwestia 
znacznego obniżenia dotacji dla mniejszości polskiej w 2013 r. była przedmiotem in-
terwencji Ambasadora T. Chłonia, podczas jego rozmowy z szefem Kancelarii Premiera 
Słowacji, I. Federiczem w dniu 14 marca br. W konsekwencji, wielkość dotacji dla 
polskiej mniejszości została ostatecznie zwiększona o 10 tys. EUR ze środków rezerwo-
wych rządu (po 5 tys. EUR dla Klubu Polskiego i Stowarzyszenia Polonus).

Mniejszość polska w Redublice Czeskiej otrzymuje dotacje na szczeblu central-
nym i lokalnym. W załączniku przedstawiono wysokość dotacji przyznanych mniej-
szości polskiej i udział procentowy tych kwot w wysokości całkowitej dotacji przyzna-
nej przez władze RCz na szczeblu centralnym. W przypadku RCz warto podkreślić, że 
na realizację projektów kulturalnych i wsparcie mniejszości narodowych środki przy-
znawane są także przez władze lokalne. W latach 2007–2012 Klub Polski działający 
w praskim okręgu konsularnym otrzymał dotacje od Urzędu Miasta w następującej 
wysokości: w 2007 – 36 930 CZK; 2008 – 40 000 CZK; 2009 – 123 860 CZK; 2010 – 
102 085 CZK; 2011 – 115 000 CZK; 2012 – 70 000 CZK. Organizacje polonijne dzia-
łające w okręgu Konsulatu Generalnego w Ostrawie otrzymały w latach 2007–2012 
dotacje od władz lokalnych w następującej wysokości: w 2007 – 349.500 CZK; 2008 
– 243.800 CZK; 2009 – 498.000 CZK; 2010 – 337.000 CZK; 2011 – 280.500 CZK; 
2012 – 354.600 CZK.

W Rumunii o wysokości wsparcia przyznawanego przez rząd decyduje liczeb-
ność danej grupy etnicznej. Kwoty przekazane Związkowi Polaków w Rumunii (ZPwR) 
w okresie 2007–2012 przedstawione zostały w załączonej tabeli. W Rumunii wyda-
wane są dwa czasopisma polonijne: miesięcznik „Polonus” oraz kwartalnik dla dzieci 
i młodzieży „Mały Polonus”. Utrzymanie miesięcznika jest w całości finansowane przez 
władze rumuńskie, ze środków przyznawanych ZPwR na działalność programową.

W Redublice Litewskiej w 2011 r. na program wspierający rozwój kultur mniej-
szości narodowych wyasygnowano 270.000 LTL, z czego Stowarzyszenie Polaków 
z Kiejdan otrzymało dofinansowanie dla 3 projektów, na sumę 4.900 LTL, zaś Polskie 
Studio Teatralne – 25.000 LTL. W 2012 r. polskie organizacje otrzymały 28.000 LTL. 
Z kolei w roku 2011, kiedy pozytywnie zaopiniowano 289 projektów mediów mniej-
szości o łącznej wartości 6.270.180 LTL, tylko jeden, na sumę 40.000 LTL, należał 
do medium polskiego (kwartalnika „Znad Wilii”). Do 2011 r. był on jedynym odbiorcą 
wsparcia litewskiego wśród mediów polskich na Litwie. W roku 2011 wsparto także 
Fundację Zbiory Wileńskie (portal „Głos z Litwy – Pogoń.lt”) – 2.500 LTL, „Tygodnik 
Wileńszczyzny” – 12.590 LTL i „Kurier Wileński”15.500 LTL, a w 2012 „Zbiory Wileń-
skie” – 8.200 LTL. W rejonie solecznickim część środków pochodzi z zatwierdzanego 
przez radę samorządu funduszu mera, bądź z rezerwy dyrektora administracji. Są to 
sumy sięgające łącznie kilkunastu tysięcy LTL rocznie. Wsparcie budżetowe otrzy-
mują: Akcja Wyborcza Polaków na Litwie AWPL i Związek Polaków na Litwie. Zgodnie 
z litewską ustawą o finansowaniu partii politycznych, każda partia, która uzyskała co 
najmniej 3% głosów, uzyskuje subwencję z budżetu. W 2011 r. AWPL otrzymała ok. 
2 mln LTL. Ważnym źródłem finansowania organizacji i niektórych mediów jest dwu-
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procentowy odpis od podatku. Korzysta z niego m.in. AWPL, ZPL, „Kurier Wileński”, 
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy i inne podmioty.

Centralne władze Ukrainy sporadycznie udzielają bezpośredniej pomocy polskim 
podmiotom prawnym (organizacjom, zespołom, mediom etc.). Praktycznie jedynym 
przykładem dotowania bezpośredniego o charakterze ciągłym jest wsparcie dwutygo-
dnika, „Dziennika Kijowskiego” wydawanego w języku polskim. Najczęstszą formą bez-
pośredniego wsparcia ze strony administracji ukraińskiej są centralne lub regionalne 
imprezy o charakterze festiwalu, Dnia Kultury Polskiej, uroczystości jubileuszowych. 
Polskie podmioty korzystają także z bezpłatnego lub za symboliczną opłatą użyczania 
sal widowiskowych, lokali pod siedziby organizacji, czy też sprzętu nagłaśniającego.

W przypadku Białorusi, organizacje mniejszości narodowych mogą otrzymać ze 
strony państwa dofinansowanie lub też pomoc bezgotówkową, np. w formie użytko-
wania pomieszczeń. W 2012 r. dofinansowaniem objęto wydawanie gazety „Głos znad 
Niemna” oraz zakup strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych działających 
przy Domach Polskich w Słonimiu, Ostrowcu, Szczuczynie, Lidzie i Nowogródku. Na-
leży podkreślić, że pomoc ta dotyczyła tylko działalności Związku Polaków na Biało-
rusi, będącego pod kontrolą władz białoruskich. Natomiast demokratycznie wybrany 
zarząd ZPB, nieuznawany przez Mińsk, nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej. To 
samo dotyczy pozostałych mediów polskich.

Na Łotwie rząd nie dofinansowuje w sposób bezpośredni środowisk polonijnych. 
Związek Polaków na Łotwie w zamian za składkę roczną w wysokości kilkuset łatów 
ma jednak własne pomieszczenia biurowe oraz może nieodpłatnie wynajmować sale 
na imprezy polonijne. Pewną formą pomocy rzeczowej jest udzielenie bezpłatnie cza-
su antenowego na emisję radiowej audycji polonijnej „Nasz Głos” (raz w miesiącu 
w IV programie państwowego radia łotewskiego). Największą pojedynczą dotację dla 
środowisk polonijnych stanowi utrzymanie Centrum Kultury Polskiej przez samorząd 
miasta Daugavpils (Dyneburg). CKP ma siedzibę w Domu Polskim i otrzymuje od lo-
kalnego samorządu kwotę ok. 30 000 łatów rocznie (ok. 52 tys. EUR), przeznaczoną 
zarówno na działalność programową, jak i koszty utrzymania i pensje zatrudnionych 
pracowników.

W odniesieniu do Rosji, latach 2007–2012 łączna suma pomocy finansowej 
przekazanej organizacjom polonijnym (w formie pieniężnej) wyniosła co najmniej 
1 502 650 RUB, czyli około 150 tys. PLN. Najczęściej pomoc polega na umożliwieniu 
bezpłatnego (lub jedynie częściowo odpłatnego) wykorzystania lokalu biurowego, sali do 
nauki języka polskiego, pomieszczeń w miejskich domach kultury, teatrach lub filhar-
moniach, gdzie organizowane są dni polskiej kultury, pokazy filmów. Pomoc finansowa 
władz rosyjskich dla organizacji polonijnych w Obwodzie Kaliningradzkim w latach 
2007–2012 udzielana była jedynie na rzecz Narodowościowo-Kulturalnej Autonomii 
Polaków „Polonia”, corocznie z okazji Dnia Kultury Polskiej, w wysokości 20 tys. rubli 
(ok. 2 tys. PLN) oraz z okazji Dnia Rosji w wysokości 10 tys. rubli. Ponadto, doraźnie 
przekazywano tam niewielkie środki w ramach różnych projektów i konkursów.

W przypadku Węgier samorządy mniejszości polskiej otrzymują z budżetu wspar-
cie celowe na konkretną działalność. Samorząd Ogólnokrajowy na wydawanie dwóch 
magazynów polonijnych (miesięcznik i kwartalnik) oraz własnego portalu interneto-
wego otrzymuje rocznie 6 mln HUF (ok. 2.340 EUR). Z otrzymywanej dotacji przezna-
cza także ok. 2 mln HUF (ok. 6.870 EUR) na finansowanie organizacji terenowych. 
Ogólnokrajowa Szkoła Polska działająca przy Samorządzie Krajowym otrzymuje dota-
cje proporcjonalnie do liczby uczniów – po 40 tys. HUF na ucznia. Samorządy lokalne 
uzyskują od państwa węgierskiego po ok. 220 tys. HUF. Stowarzyszenie Kulturalne 
im. J. Bema rocznie otrzymuje co prawda 2 miliony 700 tys. HUF (ok. 9.150 EUR).

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Załącznik 
 
Tabela nr 1 – RFN 
 
przykłady projektów polonijnych sfinansowanych w różnych landach RFN 

Organizacja Źródła finansowania Wysokość dotacji Cel drzeznaczenia środków

Biuro Łączno-
ści Organizacji 
Polonijnych 
w Hanowerze 
i Dolnej Sak-
sonii 

Rząd kraju związkowe-
go Dolnej Saksonii

1.680 EUR 
(za rok 2011)

Nie podano

Radio „Polen-
Flug” z Hano-
weru w pro-
jekcie „Super 
Kino”

Fundusz samorzą-
dowy – Rada Miasta 
i administracja Miasta 
Hanower (Fundusz 
„Zusammeleben”)

2.800 EUR (za rok 
2011). Dofinanso-
wanie jest jedno-
razowe, na czas 
trwania projektu 
w jego aktualnej 
formie, czyli na 
rok.

Miasto Hanower udostępnia 
nieodpłatnie salę i sprzęt pro-
jekcyjny oraz opłaca obsługę 
Centrum Kultury, w którym 
odbywają się spotkania filmo-
we. Fundusz Zusammeleben 
(utworzony przez Radę Mia-
sta) finansuje zakup filmów, 
pracę technika filmowego, 
pedagogów pracujących 
z dziećmi i rodzicami oraz 
promocję projektu. Pozostała 
praca wykonywana jest 
społecznie przez członków 
stowarzyszenia

Polsko-Niemiec-
kie Towarzy-
stwo Społecz-
no-Kulturalne 
„Lubeka 95”

Instytucje miasta 
Lubeki

Wysokość dofinan-
sowania nie ma 
stałego charak-
teru. Niektórzy 
dofinansowują 
całoroczną dzia-
łalność, inni na 
konkretny projekt 
(1 x w roku).

Do tej pory „Lubeka 95” nie 
otrzymała dofinansowania 
na prowadzenie szkółki/za-
trudnienie nauczyciela itp. 
(chociaż stoswna prośba za-
warta była w ich projektach), 
zazwyczaj dofinansowywany 
jest konkretny koncert albo 
wystawa

Chrześcijańskie 
Centrum Krze-
wienia Języka, 
Kultury i Tra-
dycji Polskiej 
e.V przy PMK 
w Hambur-
gu – (Szkółka 
niedzielna)

Nie otrzymują żadnego 
dofinansowania finan-
sowego

Jedyna forma wsparcia to 
nieodpłatne użyczanie sal 
lekcyjnych na zajęcia eduka-
cyjne.
Jako stowarzyszenie zareje-
strowane (e.V.) może nato-
miast darczyńcom wystawiać 
zaświadczenia uprawniające 
do odliczeń podatkowych

Towarzystwo 
Krzewienia 
Kultury Polskiej 
w Kilonii „Polo-
nus”

Rząd kraju związko-
wego Szlezwiku-Holsz-
tyna

Do 2005 roku 
wsparcie w grani-
cach 1.500 EUR, 
ostatnie dofinan-
sowanie w roku 
2008 r. – 250 EUR

Czynsz na wynajem pomiesz-
czeń bibliotecznych, zakup 
książek

Towarzystwo 
Folklorystyczne 
„Polonia”

Kancelaria Państwa 
Bawarskiego

Rokrocznie do-
finansowanie 
ok. 1.000 EUR

Projekt Festiwalu we wspól-
nej Europie

Szkółki jęz.
polskiego jako 
ojczystego

Ministerstwo Oświaty 
Badenii-Wirtembergii

– Udostępnianie za 
darmo pomieszczeń 
szkolnych
– w 2011 dofinan-
sowanie w wysoko-
ści 9.864 EUR

8 kursów po 12 osób
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Kurs jęz.
polskiego jako 
ojczystego w 
Erdingu – Ba-
waria

Władze miasta Erding Udostępnianie za darmo 
pomieszczeń szkolnych (sy-
tuacja wyjątkowa w Bawarii); 
szkolne punkty konsultacyjne 
nie otrzymują tam wsparcia 
finansowego ani zwolnień 
z opłat za korzystanie z po-
mieszczeń

„Centrum 
Kształcenia na 
Rzecz Wspiera-
nia Języka Pol-
skiego, Kultury 
i Tradycji” przy 
PMK w Kassel

Władze miasta Kassel Kwota nie została 
podana

Centrum 
Kultury Ignis 
w Kolonii

– Kancelaria Nadrenii 
Północnej-Westfalii
– Urząd Kultury w Ko-
lonii
– Urząd Kultury w Ko-
lonii

– Fundacja Energia 
Reńska
Sommerblutfestival
– Urząd socjalny w Ko-
lonii
– Referat ds. innych 
kultur miasta Kolonii
– inne podmioty gospo-inne podmioty gospo-
darcze

– 6500 EUR
– 3500 EUR
– 4900 EUR
– 3600 EUR
– 3000 EUR
– 4500 EUR

– 500 EUR

– 350 EUR
– 8556 EUR

– 8000 EUR

– 5000 EUR

– Projekt Literatura polska I
– Projekt Literatura polska 
– Projekt jazz
– projekt wystawy
– na czynsz
– wielokulturowy tydzień 
koloński – festiwal bajek
– festiwal bajek

– Projekt Bajki
– koszty czynszu

– koszty czynszu

Na inne cele związane z dzia-
łalnością

Polskie Towa-
rzystwo Szkolne 
Oświata w Ber-
linie

Senat Berlina 7000 EUR

– Udostępnianie za 
darmo pomieszczeń 
szkolnych

– dofinansowanie płac na-
uczycieli
– dla 10 punktów nauczania 
(1 raz w tygodniu po 3 godzi-
ny) oraz na projekty/uroczy-
stości

Zrzeszenie 
Polskie Forum 
w Berlinie

Niemieckie Muzeum 
Historyczne 

– Udostępnianie za 
darmo sali

Projekt Polski Teatr Tańca

Stowarzyszenie 
Polonica

Przedstawicielstwo ko-
misji EU w Berlinie

– Udostępnie za 
darmo sali

Projekt poświęcony Marii 
Curie-Skłodowskiej

Polska Rada 
Społeczna 
w Berlinie

Dane za 2011 – 
dot. projektów, 
które realizują 
nie tylko dla 
Polonii i Po-
laków, ale 
również dla 
potrzebujących 
obcokrajowców

– Senat – biuro Pełno-
mocnika ds. Integracji
– Stowarzyszenie 
charytatywne „Liga der 
Wohlfahrtsverbände”
– Urząd pracy 

– Bank inwestycyjny

– 35000 EUR

– 21000 EUR

– 30000 EUR

– 2000 EUR

Łącznie organiza-
cja otrzymała od 
różnych podmiotów 
około 250000 tysię-
cy EUR

– na koszt biura

– koszty personalne

– na projekt pomocowy dla 
osób potrzebujących – obco-
krajowców
– na szkolenia dla osób chcą-
cych rozpocząć działalność 
gospodarczą
– na różne rodzaje projektów 
doradczych i szkoleniowych 
dla cudzoziemców
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Tabela nr 2 – Republika Czeska 
 

Wysokość dotacji przyznanych mniejszości polskiej i udział procentowy tych kwot 
w wysokości całkowitej dotacji przyznanej przez władze RCz na szczeblu centralnym

2007 r. Dotacje projektów kulturalnych – 1 928 000 CZK.
Dotacje na rozszerzanie i przyjmowanie informacji w języku mniejszości naro-
dowych (media, periodyki) – 7 322 500 CZK (Głos Ludu – 5 500 000 CZK; Nasza 
Gazetka – 960 000 CZK; Zwrot – 862 500 CZK).
Dotacje na edukację w języku mniejszości narodowych oraz rozwijanie wielokultu-
rowego wychowania wśród mniejszości – 718 500 CZK. 

2008 Dotacje projektów kulturalnych – 1.361 000 CZK.
Dotacje na rozszerzanie i przyjmowanie informacji w języku mniejszości naro-
dowych (media, periodyki) – 7 958 000 CZK (Głos Ludu – 5.875 000 CZK; Nasza 
Gazetka – 925 000 CZK;
Zwrot – 1 158 000 CZK).
Dotacje na edukację w języku mniejszości narodowych oraz rozwijanie wielokultu-
rowego wychowania wśród mniejszości - 895 000 CZK.

2009 Dotacje projektów kulturalnych – 1 864 187 CZK. 
Dotacje na rozszerzanie i przyjmowanie informacji w języku mniejszości narodo-
wych (media, periodyki) – 8 055 000 CZK (Głos Ludu – 5.960 000 CZK; 
Nasza Gazetka – 945 000 CZK;
Zwrot – 1 150 000 CZK).
Dotacje na edukację w języku mniejszości narodowych oraz rozwijanie wielokultu-
rowego wychowania wśród mniejszości – 1 090 390 CZK.

2010 Dotacje projektów kulturalnych –1 868 854 CZK.
Dotacje na rozszerzanie i przyjmowanie informacji w języku mniejszości narodo-
wych (media, periodyki) – 6 832 110 CZK (Głos Ludu – 5 055 210 CZK; 
Nasza Gazetka – 794 950 CZK;
Zwrot – 981 950 CZK).
Dotacje na edukację w języku mniejszości narodowych oraz rozwijanie wielokultu-
rowego wychowania wśród mniejszości – 1 002 863 CZK.

2011 Dotacje projektów kulturalnych – 2 211 233 CZK.
Dotacje na rozszerzanie i przyjmowanie informacji w języku mniejszości narodo-
wych (media, periodyki) – 8 653 000 CZK (Głos Ludu – 6 511 000 CZK; 
Nasza Gazetka – 950 000 CZK;
Zwrot – 1 192 000 CZK).
Dotacje na edukację w języku mniejszości narodowych oraz rozwijanie wielokultu-
rowego wychowania wśród mniejszości – 2 333 000 CZK.

2012 Dotacje projektów kulturalnych – 1 900 000 CZK.
Dotacje na rozszerzanie i przyjmowanie informacji w języku mniejszości narodo-
wych (media, periodyki) – 7 250 000 CZK (Głos Ludu – 5 500 000 CZK; 
Nasza Gazetka – 750 000 CZK;
Zwrot – 1 000 000 CZK).
Dotacje na edukację w języku mniejszości narodowych oraz rozwijanie wielokultu-
rowego wychowania wśród mniejszości – 1 698 400 CZK.
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Tabela nr 3 – Rumunia 
 

Kwoty przekazane przez rząd Rumunii Związkowi Polaków w Rumunii 
w okresie 2007–2012

Rok
Suma dotacji 

(w mln; waluta krajowa 
– nowa leja rumuńska)

Kwota w PLN – w mln 
(Śr. Kurs NBP = 0,96)

2012 2,020 1,939

2011 1,884 1,809

2010 0,870 0,835

2009 1,789 1,717

2008 1,679 1,629

2007 1,260 1,210

Tabela nr 4 – Rumunia – media 
 

Kwoty dotacji przyznane przez rząd Rumunii mediom polonijnym

Rok
Kwota dotacji 

dla mediów polonijnych 
(w tys.; waluta krajowa)

Kwota w PLN – w tys. 
(Śr. Kurs NBP = 0,96)

2012 75,870 72,835

2011 56,339 54,085

2010 40,044 38,442

2009 42,089 40,405

2008 63,535 62,914

2007 55,143 52,937
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
„Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą” z paź-

dziernika 2007 r. obejmował swoim zasięgiem lata 2007–2012. Do dnia dzi-
siejszego nie został sporządzony nowy dokument określający kierunki i prio-
rytety polityki państwa wobec rodaków poza granicami kraju na rok bieżący 
i najbliższe lata, mimo że Ministerstwo Spraw Zagranicznych już od stycznia 
2011 r. zapowiada jego powstanie.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
1. W oparciu o jaki dokument rząd realizuje założenia polityki państwa 

wobec Polonii i Polaków poza granicami, w szczególności na Wschodzie?
2. W jaki sposób jest realizowany ustawowy obowiązek ministra właś- 

ciwego do spraw zagranicznych dotyczący programowania i koordynacji pol-
skiej polityki zagranicznej w relacjach z Polonią i Polakami na Wschodzie, 
skoro nie znamy treści kluczowego dla tych kwestii dokumentu?

W świetle powyższego rodzi się pytanie o merytoryczną, pogłębioną 
refleksję i dyskusję nad zagadnieniami, które mają zasadnicze znaczenie 
z punktu widzenia polskiej racji stanu oraz pytanie o to, jak jest ona obecnie 
definiowana. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie, jak rząd rozumie to pojęcie.

Stanisław Karczewski

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 26 lipca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Spraw Zagranicznych, 

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Karczewskiego (pismo 
nr BPS/043-35-1465/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Se-
natu RP, uprzejmie informuję.

Ogłoszony w 2007 r. „Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami za Gra-
nicą” nie określa ram czasowych jego obowiązywania, pozostaje więc nadal aktualny 
i wiążący. W oparciu o zapisy tego dokumentu rząd realizuje założenia polityki polo-
nijnej państwa. Dodatkowo, od roku 2012, Ministerstwo Spraw Zagranicznych spo-
rządza roczne plany współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Odnosząc się do pytania drugiego chciałabym zwrócić uwagę, iż w marcu 2012 r. 
Rada Ministrów przyjęła „Priorytety polskiej polityki zagranicznej” – pierwszą wielolet-
nią strategię polityki zagranicznej Polski od 1989 r. Dokument ten służy koordynacji 
działań organów administracji rządowej w odniesieniu do stosunków zewnętrznych, 
a także przedstawia wizję i najważniejsze zadania polskiej polityki zagranicznej w dłu-
gofalowej perspektywie roku 2016.
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W kontekście wspomnianego powyżej dokumentu, należy także pamiętać o opra-
cowywanych i uzgadnianych w perspektywie rocznej rządowych „Założeniach polskiej 
polityki zagranicznej”, które określają priorytety tematyczne oraz geograficzne na dany 
rok. Zatwierdza je Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Na tej 
podstawie Minister Spraw Zagranicznych przedstawia Sejmowi „Informację o założe-
niach polskiej polityki zagranicznej”. W tym roku została zaprezentowana przez Mini-
stra Radosława Sikorskiego w dniu 20 marca.

Ponadto, ważnym i szczególnym elementem dialogu resortu spraw zagranicznych 
z Parlamentem RP w kształtowaniu polityki polonijnej są wystąpienia Ministra R. Si-
korskiego podczas plenarnych posiedzeń Senatu RP w zakresie problematyki dotyczą-
cej Polonii i Polaków za granicą.

Zarówno wskazane powyżej dokumenty rządowe, jak przedstawiane przez Mini-
stra SZ informacje na forum obydwu Wysokich Izb, a także intensywne dyskusje, 
jakie rozwijają się w oparciu o nie, stanowią dobrą podstawę do wypełniania przez 
MSZ koordynacyjnej roli w dziedzinie polityki polonijnej. Potwierdzają też dużą wagę, 
jaką rząd przywiązuje do tej problematyki oraz dialogu z Parlamentem RP w kwestiach 
dotyczących współpracy z polską diasporą.

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

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z dnia 15 maja 
2013 r., będącym załącznikiem nr 1 do Informacji o wynikach kontroli wy-
konania budżetu państwa w 2012 roku w części 45 „Sprawy zagraniczne 
i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”, znajduje się za-
pis mówiący o zgodnym z ustawą o finansach publicznych wykorzystaniu 
przez Centralę MSZ (dysponenta III stopnia) środków przeniesionych z re-
zerw celowych w kwocie 225 tysięcy zł (tj. 32,8% ogólnej kwoty 685,3 ty-
sięcy zł wydatków przeniesionych z rezerw celowych) na cele, na jakie te 
rezerwy zostały utworzone, to jest na: wypłatę wynagrodzeń bezosobowych 
związanych z realizacją postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą”, zakup ekspertyz, analiz i opinii oraz między inny-
mi na podróże służbowe pracowników Departamentu Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą. W tej kwocie mieszczą się także koszta podróży służ-
bowych obserwatorów biorących udział w misjach zorganizowanych przez 
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, w związku z wy-
borami parlamentarnymi na Białorusi, na Ukrainie i w Gruzji.

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie następujących kwestii.
Komu, za co i w jakiej wysokości wypłacono wynagrodzenia bezosobo-

we związane z realizacją postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą”?

Jakie ekspertyzy, analizy i opinie zakupiono w ramach tej kwoty? Kto 
i w jakiej wysokości otrzymał honorarium za ich sporządzenie?

Proszę także o informację, jakie podróże służbowe pracowników Depar-
tamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą zostały sfinansowane 
z tych środków, w jakich kwotach i co było celem tych delegacji.

Stanisław Karczewski

Oddowiedd�

Warszawa, 1 sierpnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Karczewskiego (pismo 

nr BPS/043-35-1466/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Se-
natu RP, uprzejmie informuję.

W 2012 r. ze środków rezerwy celowej (poz. 75 w cz. 83 budżetu państwa Współ-
praca z Polonią i Polakami za granicą) wynagrodzenia bezosobowe zostały wypłacone 
4 ekspertom zatrudnionym w DWPPG do obsługi postępowań dotacyjnych dotyczą-
cych współpracy z Polonią i Polakami za granicą, na ogólną kwotę 123 tys. PLN (w su-
mie zawarto 11 umów finansowanych z rezerwy celowej).

Z funduszy ww. rezerwy sfinansowany został także raport dotyczący jakościowej 
analizy treści zawartych w mediach polonijnych, na kwotę 55 350 PLN.
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Na podróże służbowe krajowe i zagraniczne przeznaczono 5 793,53 PLN, w tym: 
kwotą 2 478,44 PLN sfinansowano delegację zagraniczną pracownika DWPPG w celu 
udziału w seminarium „Wie polnisch ist NRW?” organizowanego w Dortmundzie przez 
Konsulat Generalny RP w Kolonii, z udziałem przedstawicieli środowisk polonijnych 
i władz lokalnych oraz kwotą 3 315,09 PLN pokryto koszty 8 delegacji krajowych pra-
cowników DWPPG związanych z realizacją Planu Współpracy z Polonią i Polakami za 
Granicą na 2012 r.

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

skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka

Szanowny Panie Ministrze!
Swoje oświadczenie kieruję w sprawie wykorzystywania urlopów wy-

poczynkowych i dodatkowych urlopów wypoczynkowych przez żołnierzy za-
wodowych pełniących służbę w departamentach MON, Sztabie Generalnym 
WP, inspektoratach i dowództwach Sił Zbrojnych.

W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy za-
wodowych (z późn. zm.) w art. 95 zawarto zapis, że żołnierzowi zwolnione-
mu z zawodowej służby wojskowej, niezależnie od odprawy, o której mowa 
w art. 94, przysługują między innymi należności pieniężne za urlop wypo-
czynkowy, w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy, niewykorzystane 
w roku zwolnienia ze służby oraz za lata poprzednie, nie więcej niż za trzy 
lata. Art. 97 określa, że ekwiwalent pieniężny za jeden dzień niewykorzy-
stanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego 
wynosi 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatka-
mi o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia zawodowej 
służby wojskowej.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi py-
taniami.

1. Jakie działanie podjęto w celu zniwelowania do minimum gromadze-
nia urlopów przez oficerów wymienionych powyżej instytucji, a tym samym 
nieuzasadnionych wydatków z budżetu MON?

2. Jakie kwoty z budżetu MON wydatkowano w ostatnich kilku latach 
(pięciu) na wyżej omówiony cel?

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.07.23

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Kazimierza Kleiny, złożone podczas 

35. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca br. w sprawie wy-
korzystywania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych urlopów wypoczynkowych 
przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w departamentach MON, Sztabie Ge-
neralnym WP, inspektoratach i dowództwach Sił Zbrojnych (BPS/043-35-1467/13), 
uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Problematyka urlopów żołnierzy zawodowych jest uregulowana przede wszystkim 
w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 ze zm.). Zgodnie z art. 61 ust. 1 powołanej ustawy 
żołnierze zawodowi otrzymują corocznie urlop wypoczynkowy w wymiarze dwudziestu 
sześciu dni roboczych. Niezależnie od tego, zgodnie z art. 62 wymienionej ustawy, 
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żołnierzom zawodowym przysługują także dodatkowe urlopy wypoczynkowe, aklima-
tyzacyjne, zdrowotne, okolicznościowe i szkoleniowe, a w myśl art. 65 ust. 1 – urlo-
py macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie, na zasadach i w wymiarze określonym 
w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 74 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 ze zm.).

Wymaga podkreślenia, że w razie zbiegu uprawnień do dodatkowych urlopów 
wypoczynkowych z różnych tytułów żołnierzowi zawodowemu przysługuje tylko je-
den urlop w wymiarze najkorzystniejszym, z wyjątkiem dodatkowego urlopu z tytułu 
szkodliwych dla zdrowia warunków służby, z zastrzeżeniem, że łączny wymiar urlopu 
wypoczynkowego i dodatkowych urlopów wypoczynkowych w danym roku kalenda-
rzowym nie może przekroczyć pięćdziesięciu dni roboczych.

Aktualnie jedną z najważniejszych przyczyn niewykorzystywania przez oficerów 
przedmiotowych urlopów jest duże obciążenie zadaniami służbowymi, w tym uczest-
nictwo żołnierzy w misjach poza granicami kraju i powierzanie żołnierzom czasowego 
pełnienia obowiązków na dodatkowych, wakujących stanowiskach służbowych. Czyn-
nikiem utrudniającym planowe wykorzystywanie urlopów w przeszłości były również 
zmiany organizacyjne dokonywane w Siłach Zbrojnych RP w latach 2004–2012.

Jednocześnie informuję, że tzw. zaległości urlopowe są systematycznie zmniejsza-
ne i w obecnym czasie ich skala nie ma charakteru niepokojącego. Przeciwdziałaniu 
nieuzasadnionemu niewykorzystywaniu urlopów przez żołnierzy zawodowych służą 
różne dostępne i stosowane mechanizmy oraz instrumenty prawne. Jednym z pod-
stawowych jest instytucja planu urlopów na kolejny rok, wskazana w art. 62 ust. 10 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Przywołany przepis wyznacza ge-
neralną zasadę, że dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmu-
je stanowisko służbowe, udziela żołnierzowi urlopu wypoczynkowego i dodatkowego 
urlopu wypoczynkowego, przysługującego w danym roku kalendarzowym, na pod-
stawie planu urlopów. Plan taki – zgodnie z §7 rozporządzenia Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 2, poz. 9 ze zm.) – musi być sporządzony w każdej jednostce do dnia 
10 grudnia każdego roku.

Ponadto, przepis art. 61 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 
a także przepis §11 ust. 1 wymienionego wyżej rozporządzenia wskazują, iż w sytuacji, 
w której ważne względy służbowe nie pozwalają na udzielenie żołnierzowi zawodowe-
mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w danym roku kalendarzowym, 
urlopu tego udziela się w ciągu następnego roku kalendarzowego. Dowódcy jedno-
stek mają obowiązek sporządzania (do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego) 
i przesyłania przełożonym wykazów żołnierzy posiadających niewykorzystane urlopy 
wypoczynkowe z lat wcześniejszych, w wymiarze powyżej 10 dni, wskazując liczbę 
niewykorzystanych dni. Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych decyzję w sprawie przesunięcia żołnierzowi zawodowemu urlopu wypo-
czynkowego podejmuje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zajmuje sta-
nowisko służbowe. Dowódca ten jest zobowiązany skierować żołnierza na przesunięty 
urlop wypoczynkowy, w celu jego wykorzystania najpóźniej w terminie określonym 
w przywołanych wyżej przepisach.

Niezależnie od powyższego, w ramach działalności bieżącej, na poszczególnych 
szczeblach dowodzenia prowadzone są analizy stanu realizacji planów urlopów przez 
żołnierzy i prowadzone są działania zmierzające do wykorzystywania przez nich urlo-
pów z poprzednich lat. Podczas planowania urlopów na bieżący rok zwrócono szcze-
gólną uwagę na wykazanie zaległych urlopów wypoczynkowych i zaplanowanie ter-
minów ich wykorzystania. Ponadto, konsekwentnie przestrzega się zasady udzielania 
w pierwszej kolejności zaległych urlopów wypoczynkowych. Ogranicza się do mini-
mum wyróżnianie urlopami nagrodowymi żołnierzy zawodowych, którzy posiadają za-
ległe urlopy wypoczynkowe. Przy dokonywaniu zmian na stanowiskach służbowych 
(ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczeń na wyższe stanowiska) jako jedno z kryte-
riów przyjmuje się stan wykorzystania przez żołnierzy zawodowych zaległych urlopów 
wypoczynkowych. Także wyznaczenie żołnierza zawodowego do pełnienia zawodowej 
służby wojskowej poza granicami państwa realizowane jest wyłącznie po wykorzysta-
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niu przez niego wszystkich zaległych i bieżących urlopów. Jako zasadę przyjęto rów-
nież kierowanie osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego 
zawodowej służby wojskowej na zaległe urlopy.

Odnosząc się natomiast do pytania dotyczącego wysokości ekwiwalentów pienięż-
nych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, wypłaconych w ostatnich latach żoł-
nierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej w departamentach 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabie Generalnym WP, dowództwach Rodzajów 
Sił Zbrojnych, Dowództwie Operacyjnym, Dowództwie Garnizonu Warszawa, Komen-
dzie Głównej Żandarmerii Wojskowej i Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, uprzej-
mie informuję, że wyniosły one odpowiednio: w 2008 r. – 3 745 110 zł, w 2009 r. 
– 3 744 794 zł, w 2010 r. – 7 463 296 zł, w 2011 r. – 6 038 312 zł, w 2012 r. – 
6 116 179 zł.

Z poważaniem 
 
z up. Czesław Mroczek 
SEKRETARZ STANU
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Nadal nierozwiązany jest problem przekazania należnych Polsce ziem 

od Republiki Czeskiej. Na podstawie wymiany dokonanej w 1958 r. Polska 
otrzymała od ówczesnej Czechosłowacji jedynie 837,46 ha, natomiast Cze-
chosłowacja otrzymała od Polski 1205,90 a. Dokonana wymiana, jeśli cho-
dzi o obszar, nie była równa, Polska do tej pory nie otrzymała od obecnej 
Republiki Czeskiej 368 ha 44 a. W związku z tym proszę o odpowiedź na 
następujące pytania.

Jakie działania podjął rząd Pana Premiera – od 2008 r. do chwili obecnej 
– w celu odzyskania 368 ha od Republiki Czeskiej? Kiedy zostanie sfina-
lizowany powrót, włączenie tych ziem w obszar Rzeczypospolitej Polskiej? 
Czy w sytuacji braku postępu w rozmowach ze stroną czeską nie należałoby 
rozpatrywać arbitrażu instytucji międzynarodowych? Co powoduje, że przez 
tak długi czas nie udało się wyegzekwować zwrotu tego terytorium? Czy 
rząd Rzeczypospolitej Polskiej rozważa możliwość częściowego przekazania 
ziem i częściowej rekompensaty finansowej? Informacje medialne w tej spra-
wie pojawiają się w Republice Czeskiej.

Patrząc na działania na arenie międzynarodowej rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej pod Pana przewodnictwem oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
pod kierownictwem pana ministra Radosława Sikorskiego, można zauważyć 
duże zaangażowanie na wielu obszarach i płaszczyznach w odniesieniu do 
kontynentu azjatyckiego i afrykańskiego. Brakuje natomiast takiej aktyw-
ności i jakiegokolwiek postępu w kwestii uregulowania długu granicznego. 
W ciągu sześciu lat sprawowania władzy nie może Pan, Panie Premierze, 
poradzić sobie z odzyskaniem tego, co Polsce słusznie się należy, czyli tery-
torium 368 ha od Republiki Czeskiej.

Maciej Klima

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 19 lipca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Macieja Klimy (pismo nr BPS/043- 

-35-1468/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Senatu RP, 
uprzejmie informuję.

Strona czeska zgodziła się na wyrównanie jej zysku terytorialnego z umowy między 
Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o ostatecznym wytycze-
niu granicy państwowej, podpisanej w Warszawie w dniu 13 czerwca 1958 r., w poro-
zumieniu Skubiszewski – Deinstbier zawartym 4 maja 1990 r. Problematyką zwrotu 
ziem początkowo zajmowała się wyłącznie Stała Polsko-Czeska Komisja Graniczna. 
Wobec braku oczekiwanych przez Polskę postępów w pracach na tym forum, z ini-
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cjatywy strony polskiej, od połowy 2010 r. bezpośrednie rozmowy prowadzone są na 
poziomie międzyresortowym obu państw. W skład delegacji polskiej wchodzą przed-
stawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Do-
tychczas odbyły się cztery rundy konsultacji: w czerwcu 2010 r. w Warszawie, w mar-
cu 2011 r. w Pradze, w maju 2012 r. w Warszawie oraz w maju br. w Pradze. W ich 
wyniku strona czeska zidentyfikowała i zatwierdziła do przekazania Polsce 211 ha 
gruntów. W dalszym ciągu trwają konsultacje w sprawie wyodrębnienia brakujących 
157 ha. Podczas ostatniej tury negocjacji strona czeska oświadczyła, że w najbliższych 
miesiącach czeskie MSW przekaże rządowi Republiki Czeskiej do zatwierdzenia kolej-
ne 37,64 ha gruntów, które, w zależności od tempa prac Rady Ministrów, mogą zostać 
zatwierdzone do przekazania pod koniec bieżącego, lub na początku przyszłego roku.

Pomimo wielokrotnych sygnałów ze strony Czech, iż zwrot całości długu (368,44 ha) 
prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany z uwagi na brak możliwości znalezienia 
wystarczającej liczby nadających się do przekazania nieruchomości, konsekwentnie 
domagamy się jego uregulowania w całości w naturze, zgodnie z ustaleniami zawarty-
mi w porozumieniu Skubiszewski – Dienstbier.

Na obecnym etapie negocjacji nie uważamy za wskazane odwołania do instytucji 
arbitrażu lub organów sądownictwa międzynarodowego. Z drugiej strony, nie wyklu-
czamy takiej ewentualności w przyszłości, w zależności od postępów rokowań i po-
stawy władz czeskich. Uważamy wszakże, że w pierwszej kolejności należy wyczerpać 
możliwości rozwiązania tematu w toku negocjacji bilateralnych.

Liczymy na wsparcie ze strony polskich parlamentarzystów. Podnoszenie kwestii 
długu terytorialnego w kontaktach z czeskimi odpowiednikami w wymierny sposób 
mogłoby podnieść rangę problemu i wymusić na władzach czeskich bardziej zdecydo-
wane działania.

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

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
1 lipca rozpoczyna się rządowy program „Leczenie Niepłodności Metodą 

Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013–2016” regulujący zapłodnienie 
metodą „in vitro”. Istnieje jednak wiele kwestii, które powinny być wyjaśnio-
ne, dlatego proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania.

250 milionów zł to środki finansowe zaplanowane na realizację tego pro-
gramu. Proszę o wskazanie, z jakich źródeł będą one pochodzić.

Czy środki finansowe były zaplanowane w budżecie państwa na 
rok 2013? Z jakiej rezerwy zostały przesunięte? Z budżetu jakiego resortu 
będzie realizowany ten program?

Jaki jest algorytm podziału środków na poszczególne wojewódzkie od-
działy NFZ?

W oparciu o jakie uregulowania prawne został przygotowany omawiany 
program?

Czy umowy podpisane przez kliniki wykonujące zabiegi metodą „in vi-
tro” są jawne, czy utajnione?

Jakie procedury przewiduje program w odniesieniu do niewykorzysta-
nych zarodków i kto będzie ponosił koszty ich dalszego przechowywania?

Czy niewykorzystane zarodki będzie można przekazywać innym parom?
Jakie zostały przewidziane kryteria kwalifikacji do programu?
W jaki sposób będą monitorowane wyniki programu w długofalowej per-

spektywie?
Czy kliniki będą zobowiązane do monitorowania efektów programu 

i z jakich źródeł będą pochodzić pieniądze na ten cel?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima

Oddowiedd�  
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2013.07.22

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odniesieniu do oświadczenia złożonego przez senatora Macieja Klimę podczas 

35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r., w sprawie funkcjonowania 
programu zdrowotnego pn. „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia 
Pozaustrojowego na lata 2013–2016” z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów proszę 
Pana Marszałka o przyjęcie poniższych informacji.

W odpowiedzi na pierwsze dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Progra-
mu uprzejmie informuję, że kwota zaplanowana na jego realizację w okresie lipiec 
2013 – czerwiec 2016 wynosi 247 199 500 zł, natomiast na rok 2013 kwota ta wynosi 
33 053 500 zł i została ona zaplanowana w budżecie pozostającym w dyspozycji Mini-
stra Zdrowia, w dziale 851 – Ochrona Zdrowia, w rozdziale 49 – Programy Polityki Zdro-
wotnej. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż będą to środki dysponowane przez Ministra 
Zdrowia, a nie, jak wskazano w oświadczeniu, przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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W odniesieniu do pytania o algorytm podziału środków uprzejmie informuję, iż 
przyznając środki finansowe Komisja Konkursowa kierowała się wysokością punktów 
przyznanych w ramach oceny oraz wskazaną przez podmiot możliwą do zrealizowa-
nia liczbą procedur zgłoszonych przez poszczególnych oferentów. Wszystkie ośrodki 
spełniające wymagania formalne (braki formalne można było w ramach procedury 
konkursowej uzupełniać) i merytoryczne, oraz te, które uzyskały minimum 55 procent 
punktów, zostały wybrane na realizatorów Programu, a wysokość środków finanso-
wych im przysługujących była zależna od osiągniętej punktacji.

W odpowiedzi na pytanie o podstawy tworzenia programu zdrowotnego uprzej-
mie informuję, że Program został ustanowiony na podstawie art. 48 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Odpowiadając na pytanie dotyczące umów zawartych pomiędzy klinikami a Mini-
strem Zdrowia uprzejmie informuję, że ich szczegółowe treści, w związku z faktem za-
wierania informacji dotyczących kwestii finansowych, są objęte tajemnicą handlową, 
natomiast sam projekt umowy nie podlegał utajnieniu.

Odnosząc się do pytań o przechowywanie zarodków (koszty) oraz możliwość prze-
kazania ich innej parze uprzejmie informuję, że koszty kriokonserwacji zarodków oraz 
ich przechowywania, a także przeniesienia do macicy w trakcie trwania programu po-
krywa realizator w ramach środków otrzymanych na realizację Programu, natomiast 
po zakończeniu realizacji Programu leżą one po stronie pary. Należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na fakt, że Program zapewnia bezpieczeństwo zarodków poprzez zakaz ich 
niszczenia, także po zakończeniu Programu. W związku z tym, jeżeli para nie będzie 
chciała mieć więcej potomstwa, może przekazać zarodki innej parze.

W odpowiedzi na pytanie o kryteria kwalifikacji do Programu, uprzejmie informu-
ję, iż będą mogły z niego skorzystać:

1) pary, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bez-
względną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne zgodne z rekomendacjami 
i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających zgłoszenie do Programu, a kobieta w dniu zgłoszenia (pierw-
szej wizyty u realizatora) do Programu nie ukończyła 40. roku życia. Wskazania 
do zapłodnienia pozaustrojowego obejmują:
a) czynnik jajowodowy:

∙ pacjentek z trwałym uszkodzeniem jajowodów,
∙ pacjentek zdyskwalifikowanych z powodu braku szansy na powodzenie 

leczenia operacyjnego niepłodności,
∙ pacjentek z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności 

lub po nieskutecznej operacji mikrochirurgicznej,
b) czynnik jajnikowy niepłodności: brak ciąży po co najmniej sześciu cyklach 

farmakologicznej indukcji jajeczkowania,
c) endometrioza:

∙ II stopień, tak jak w lit. d,
∙ III, IV stopień, tak jak w lit. a,

d) niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia (idiopatyczna):
∙ kobiet do ukończenia 35. roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 24 miesiące,
∙ kobiet powyżej 35. roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 12 miesięcy;

e) czynnik męski:
∙ w przypadku stwierdzenia gęstości plemników poniżej 3 mln/ml nasienia, 

w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 12 miesięcy,
∙ w przypadku stwierdzenia gęstości plemników 3–15 mln/ml nasienia, 

w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 24 miesiące;
2) pacjenci z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych oraz zakaźnych 

(osoby, u których w wyniku leczenia lub z innych powodów może dojść do utra-
ty płodności w przyszłości).

W odpowiedzi na pytania o monitorowanie efektów Programu uprzejmie informuję, 
iż w tym celu został utworzony Rejestr Medycznie Wspomaganej Prokreacji. Utworzenie 
Rejestru umożliwi ocenę skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa prowadzonego 
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Programu, jak i poszczególnych realizatorów, co będzie można wywnioskować poprzez 
sprawdzenie: liczby tworzonych zarodków, liczby ciąż (powstałych w wyniku świeżej 
implantacji bądź po implantacji zarodków przechowywanych), liczby powikłań w ciąży, 
liczby urodzonych dzieci (zdrowych i z wadami). Tego rodzaju analiza będzie jednym 
z istotnych wskaźników przy wyborze realizatorów Programu w kolejnych latach, tak 
aby zagwarantować najwyższą jakość i bezpieczeństwo prowadzonej procedury.

Rejestr będzie zawierał informacje na temat procedur medycznie wspomaganej 
prokreacji i usługobiorców, którzy z niego skorzystali. Pozwoli to na właściwe nadzo-
rowanie realizacji projektu i kontrolę liczby i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowot-
nych w ramach Programu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatorów Macieja Klimy, 
Kazimierza Jaworskiego, Waldemara Kraski, 

Andrzeja Matusiewicza oraz Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przezna-

czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązuje od 1 stycznia 
2012 r., jednak można już zauważyć spore trudności, z jakimi borykają się 
szpitale po wprowadzeniu tej ustawy. Wprowadza ona sztywne ramy ce-
nowe dla szpitali dokonujących zakupu leków. Szpitale zmuszone są do 
wydatkowania większych środków finansowych na leki w porównaniu do 
okresu przed wprowadzeniem ustawy refundacyjnej.

Dlatego prosimy o przedstawienie informacji w tym zakresie i odpowiedź 
na następujące pytania.

1. O ile wzrosły wydatki szpitali po wprowadzeniu ustawy refunda-
cyjnej?

2. O ile i w przypadku jakich grup lekowych wzrosły wydatki szpitali na 
zakup leków po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Kazimierz Jaworski 
Waldemar Kraska 
Andrzej Matusiewicz 
Grzegorz Wojciechowski

Oddowiedd�  
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2013.07.31

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie senatora Pana Macieja Klimy wspólnie z innymi 

senatorami złożone podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r., 
przekazane w dniu 27 czerwca 2013 r. pismem znak: BPS/043-35-1470/13, uprzej-
mie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

W myśl art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, 
z późn. zm.), świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego przedsiębiorstwa 
podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i ca-
łodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i re-
habilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy 
udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki 
i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.
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W zakresie powyższego obowiązku świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwa-
rantowane, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. 
Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o refundacji”, zobowiązani są 
do nabywania leków po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu, ewentualnie po-
większonej o marżę hurtową nie większą niż urzędowa marża hurtowa. Zatem ceny 
urzędowe oraz marże hurtowe dla produktów nabywanych przez świadczeniodaw-
ców w procedurze przetargowej mają charakter cen i marż maksymalnych. Jed-
nocześnie ustawa o refundacji nie reguluje sposobu i trybu nabywania określonych 
produktów przez świadczeniodawców, w tym nie ogranicza możliwości prowadzenia 
zakupów zbiorowych czy też konstrukcji umów przetargowych, uregulowanych od-
rębnymi przepisami.

Pragnę zwrócić uwagę, że powyższą regulacją objęte zostały tylko produkty, dla 
których wydane zostały decyzje administracyjne ustalające urzędowe ceny zbytu. Tak 
przyjęta konstrukcja prawna gwarantuje swobodę świadczeniodawcy w nabywaniu 
produktów niepodlegających pod regulacje ustawy o refundacji, nie wyłączając jed-
nocześnie możliwości finansowania przez płatnika publicznego ich podania w ramach 
realizacji określonej procedury medycznej włączonej do koszyka świadczeń gwaran-
towanych i wycenionej w sposób umożlwiający rozliczenie kosztów podanych leków. 
Natomiast w zakresie produktów z ustalonym maksymalnym poziomem ceny nabycia 
przyjęty mechanizm ma na celu zwiększanie dostępności pacjentów do danej tech-
nologii lekowej z uwzględnieniem konieczności uzyskania jak największych efektów 
zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych, zgodnie z ustalonymi wa-
runkami objęcia refundacją.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o refunda-
cji, Minister Zdrowia obejmując lek refundacją w drodze decyzji może określić zasto-
sowanie instrumentów dzielenia ryzyka, w szczególności polegających na:

∙ uzależnieniu wielkości przychodu wnioskodawcy od uzyskiwanych efektów 
zdrowotnych;

∙ uzależnieniu wysokości urzędowej ceny zbytu od zapewnienia przez wniosko-
dawcę dostaw po obniżonej ustalonej w negocjacjach cenie leku, środka spo-
żywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego;

∙ uzależnieniu wysokości urzędowej ceny zbytu od wielkości obrotu lekiem, 
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobem 
medycznym;

∙ uzależnieniu wysokości urzędowej ceny zbytu od zwrotu części uzyskanej re-
fundacji podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych;

∙ ustaleniu innych warunków refundacji mających wpływ na zwiększenie dostęp-
ności do świadczeń gwarantowanych lub obniżenie kosztów tych świadczeń.

Biorąc pod wynikającą z powyższego możliwość zagwarantowania przez adresatów 
decyzji administracyjnych o objęciu refundacją dostaw leków po cenach niższych niż 
określone w wykazach refundacyjnych wskazać należy, że realizacja tak ustalonych 
instrumentów dzielenia ryzyka przekłada się bezpośrednio na obniżenie wydatków 
ponoszonych przez świadczeniodawców na zakup leków podawanych w ramach dane-
go świadczenia zdrowotnego, w tym w szczególności produktów stanowiących istotną 
kosztową tego świadczenia, wśród których wymienić należy przede wszystkim świad-
czenia z zakresu programów lekowych i chemioterapii.

Powyższe potwierdzają dane dotyczące finansowania ww. świadczeń publikowane 
przez NFZ, zgodnie z którymi w 2012 roku świadczenia z zakresu programów tera-
peutycznych/lekowych sfinansowane zostały na kwotę 1 886 292 tys. zł. Wartości 
umów podpisanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu na te świadczenia zostały 
zagwarantowane w planie finansowym kwotą 2 138 415 tys. zł, tj. ok. 13,37% większą 
od realizacji. Analogicznie, w roku 2011 ww. świadczenia sfinansowane zostały na 
kwotę 1 561 591 tys. zł przy łącznej wartości kontraktów na poziomie 1 596 662 tys. 
(2,2% więcej od realizacji). Natomiast świadczenia z zakresu chemioterapii sfinan-
sowane zostały na kwotę 1 170 762,02 tys. zł. Wartość umów podpisanych przez 
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oddziały wojewódzkie Funduszu na te świadczenia została zagwarantowana w planie 
finansowym kwotą 1 490 184 tys. zł, tj. ok. 27,28% większą od realizacji, wartość 
kontraktów wynosiła ponad 1 216 423 tys. zł. W roku 2011 świadczenia chemioterapii 
sfinansowane zostały na kwotę 1 361 773 tys. zł przy łącznej wartości kontraktów na 
poziomie 1 272 163 tys. zł.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Macieja Klimy, 
Kazimierza Jaworskiego, Waldemara Kraski, 

Andrzeja Matusiewicza oraz Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W styczniu 2013 roku Komisja Europejska podjęła decyzję, iż Polska jako 

państwo członkowskie powinna dokonać zmian w zakresie zmiany stawki 
podatku VAT od niektórych urządzeń i produktów medycznych z 8% na 23%. 
Prosimy Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza wprowadzić podwyższo-
ną stawkę VAT od niektórych urządzeń i produktów medycznych?

2. Czy planowane są działania przeciwdziałające wprowadzeniu pod-
wyższonej stawki podatku VAT?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Kazimierz Jaworski 
Waldemar Kraska 
Andrzej Matusiewicz 
Grzegorz Wojciechowski

Oddowiedd�  
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 30 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do przesłanego przy piśmie z dnia 2 lipca 2013 r. znak: DSPA-4813- 

-644-(1)/13 tekstu oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Macieja Klimę wspól-
nie z innymi senatorami podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r. 
w sprawie wprowadzenia podwyższonej stawki podatku VAT na sprzęt medyczny, prag- 
nę uprzejmie przedstawić następujące stanowisko.

System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż 
państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepi-
sów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Oznacza 
to, że regulacje przyjęte w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), muszą być zgodne w szczególno-
ści z przepisami dyrektywy 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 r., 
str. 1, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą 
stosować jedną lub dwie obniżone stawki podatku VAT. Stawki obniżone mają za-
stosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są 
określone w załączniku III do dyrektywy 2006/112/WE. W pkt 3 i 4 przedmiotowe-
go załącznika wskazano, że stawkę obniżoną, o której mowa w art. 98 dyrektywy 
2006/112/WE można zastosować do:
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(3) produktów farmaceutycznych zwykle stosowanych dla ochrony zdrowia, zapo-
biegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych, łącznie z produkta-
mi używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej;

(4) sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń prze-
znaczonych zwykle do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, prze-
znaczonego wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne, łącznie 
z naprawami takich towarów, jak również dostarczanie fotelików do przewozu dzieci 
w samochodach.

Zdaniem Komisji Europejskiej brak jest możliwości stosowania obniżonej staw-
ki podatku VAT do pewnych kategorii towarów wymienionych w załączniku nr 3 do 
ustawy o podatku od towarów i usług jako „Towary związane z ochroną zdrowia”, gdyż 
nie można ich zakwalifikować do żadnej z pozycji znajdujących się w załączniku III do 
dyrektywy 2006/112/WE (w szczególności nie można ich zakwalifikować do pozycji 
3 ani do pozycji 4 załącznika III do tej dyrektywy).

Mając na uwadze powyższe, Komisja Europejska stanęła na stanowisku, że wska-
zane przez nią polskie uregulowania mogą naruszać prawo unijne.

Komisja Europejska działając na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, wydała w dniu 24 stycznia 2013 r. uzasadnioną opinię, z której 
wynika, że Rzeczpospolita Polska stosując obniżoną stawkę VAT m.in. w odniesie-
niu do: dostaw sprzętu medycznego, który nie jest wyłącznie przeznaczony do użytku 
osobistego przez osoby niepełnosprawne oraz do niektórych produktów farmaceu-
tycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do polskiej ustawy o podatku od towarów 
i usług, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. od 96 do 98 dyrektywy 
2006/112/WE w związku z załącznikiem III do tej dyrektywy.

W odpowiedzi na uzasadnioną opinię, Rzeczpospolita Polska nie podzieliła sta-
nowiska Komisji Europejskiej co do objęcia stawką podstawową niektórych pozycji 
zakwestionowanych przez Komisję Europejską, ze względu na fakt przeznaczenia to-
warów w nich ujętych do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne w celu łago-
dzenia skutków niepełnosprawności.

Jeżeli Komisja nie przyjmie przedstawionych przez Polskę wyjaśnień może ona 
wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadku zaś 
wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku, w którym Try-
bunał orzeknie, że przepisy krajowe są niezgodne z odpowiadającymi im przepisa-
mi prawa unijnego, to wówczas na mocy art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Polska będzie zobowiązana podjąć środki, które zapewnią wykonanie 
wyroku Trybunału.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatorów Macieja Klimy, 
Kazimierza Jaworskiego, Waldemara Kraski, 

Andrzeja Matusiewicza oraz Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W związku z tym, że nastąpił wzrost stopy bezrobocia, która według 

danych GUS za kwiecień 2013 r. wynosiła 14%, prosimy o przedstawienie 
informacji w sprawie spadku składki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia 
2013 r. do 31 maja 2013 r. Prosimy w szczególności o odpowiedź na nastę-
pujące pytania:

1. O ile spadły wpływy ze składki zdrowotnej do Narodowego Funduszu 
Zdrowia i jaka to jest kwota?

2. Jak kształtuje się spadek składki zdrowotnej w poszczególnych mie-
siącach?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Kazimierz Jaworski 
Waldemar Kraska 
Andrzej Matusiewicz 
Grzegorz Wojciechowski

Oddowiedd�  
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2013.07.16

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Macieja Klimy, Senatora Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz grupy senatorów, złożonym podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 
20 czerwca 2013 r., przesłanym do Prezesa Rady Ministrów przy piśmie Marszał-
ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 27 czerwca 2013 r. (znak: BPS/043-35- 
-1472/13), następnie przekazanym przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Pana Michała Deskura do Ministerstwa Zdrowia przy piśmie z dnia 2 lipca 
2013 r. (znak: DSPA-4813-645-(l)/13), w sprawie „wpływów ze składki zdrowotnej do 
Narodowego Funduszu Zdrowia”, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie 
proszę o przyjęcie następujących informacji.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej wartości przychodów Narodowego Fundu-
szu Zdrowia z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I–V 2013 r., za 
ww. okres przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (włącznie z przy-
chodami ze składek z lat ubiegłych) wyniosły 26 046 314,95 tys. zł, w tym od ZUS 
24 697 418,30 tys. zł i od KRUS 1 348 896,65 tys. zł. Zrealizowane przychody były 
mniejsze od założonych w planie finansowym w porównaniu do 5/12 planu finanso-
wego o 761 129,20 tys. zł. W porównaniu do trendu liczonego na podstawie realizacji 
przychodów w latach 2003–2012 zrealizowane w okresie styczeń – maj 2013 r. przy-
chody były niższe o 310 411,00 tys. zł.
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Natomiast w poszczególnych miesiącach realizacja przychodów NFZ z tytułu 
składki na ubezpieczenie zdrowotne w porównaniu do planu tego okresu (narasta-
jąco) kształtowała się następująco: styczeń – 167,2 mln zł, luty – 303,8 mln zł, ma-
rzec – 438 mln zł, kwiecień – 738,3 mln zł oraz w porównaniu do ww. trendu odpo-
wiednio: styczeń 48,5 mln zł, luty – 53,2 mln zł, marzec – 177,5 mln zł, kwiecień 
– 430,2 mln zł.

Ponadto, Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że na chwilę obecną nie ma 
zagrożenia dla sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawcom do 
wysokości zobowiązań zaciągniętych w wyniku podpisanych ze świadczeniodawcami 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 r., a tym samym ogranicze-
nia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej wynikającej z podpisanych umów, 
pomimo niższej niż założono w planie finansowym realizacji przychodów ze składek 
na ubezpieczenie zdrowotne, ale wiązać się to może z wykorzystaniem rezerwy ogólnej 
określonej w planie finansowym Funduszu na 2013 r. i środków zgromadzonych na 
funduszu zapasowym.

Jednocześnie NFZ zapewnił, że wyżej wymienione okoliczności skutkować mogą 
brakiem możliwości renegocjacji w II półroczu 2013 r. kontraktów zawartych ze świad-
czeniodawcami oraz brakiem możliwości sfinansowania nadwykonań za rok 2012.

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

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi przewiduje dwa rodzaje wpisów: stosun-
kowy oraz stały.

Jeśli chodzi o ustalenia wysokości wpisu stosunkowego, kluczowe zna-
czenie ma wysokość należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem. Przy 
czym przepisy rozporządzenia różnicują procentową wysokość wpisu w za-
leżności od przedziału, w jakim znalazła się kwestionowana kwota. Zasadą 
jest, że wraz ze wzrostem kwoty spornej zmniejsza się procentowy udział 
wpisu. Największy procentowy udział wpisu przypada na kwoty do 10000 zł 
(4%), wielkość ta maleje stopniowo o jeden punkt procentowy w przypadku 
kolejnych dwóch przedziałów (od 10000 zł do 50000 zł oraz od 50000 zł do 
100000 zł) i w ostatnim przedziale (powyżej 100000 zł) osiąga poziom 1%.

Zastosowany mechanizm powoduje jednak możliwość wystąpienia zna-
czących różnic w odniesieniu do wysokości wpisu, pomimo braku różnic 
w sumarycznej wartości kwestionowanej należności. Przykładowo, jeśli or-
gan podatkowy w ramach prowadzonego postępowania wyda jedną decyzję 
obejmującą cały kontrolowany okres, na przykład rok, to wysokość ewentu-
alnego wpisu będzie niższa, niż w przypadku gdyby organ ten wydał szereg 
decyzji odnoszących się do poszczególnych miesięcy składających się na 
cały kontrolowany okres. Mówiąc konkretnie, jeśli w skali roku zakwestiono-
wana kwota wyniosła 120000 zł, to od jednej, zbiorczej decyzji na tę kwotę 
wpis wyniesie 1200 zł, a w przypadku rozbicia tej kwoty na 12 odrębnych 
decyzji po 10000 zł, od każdej z takich decyzji wpis wyniesie 400 zł, co 
w sumie da kwotę 4800 zł. Problem po stronie podatnika polega na tym, że 
nie może on zsumować kwot należności spornych wynikających z odrębnych 
decyzji. Wobec tego nie może on wnieść jednego niższego wpisu obliczonego 
w odniesieniu do kwoty ogólnej, tylko musi obliczyć i wnieść wpis odrębnie 
od kwoty wymienionej w każdej z zaskarżanych decyzji.

Docierają do mnie sygnały o nasilającej się w ostatnim czasie praktyce 
organów podatkowych polegającej właśnie na rozbijaniu jednej należności 
na mniejsze części (osobne decyzje). Takie działanie powoduje potencjalne 
zwiększenie wpływów budżetowych, niemniej jednak z punktu widzenia po-
datnika może być ono odbierane jako ograniczenie prawa do sądu.

Zwracam się zatem do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie opi-
sanego problemu i o ewentualne podjęcie stosownych działań legislacyjnych 
zmierzających do wyeliminowania przypadków, kiedy od de facto tej samej 
kwoty spornej możliwe jest obliczenie wpisu w różnej wysokości.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oddowiedd�

Warszawa, 29 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę na 35. po-

siedzeniu Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r., skierowane do Ministra Sprawiedliwości 
i dotyczące możliwości pobierania wpisów w postępowaniu sądowoadministracyjnym 
w różnej wysokości w odniesieniu do decyzji wydawanych przez organy podatkowe – 
uprzejmie przedstawiam, co następuje.

W pierwszej kolejności wymaga wskazania, iż sygnalizowane zagadnienie praktyki 
działania organów podatkowych w zakresie wydawanych podatkowych decyzji admi-
nistracyjnych, będące podstawą złożonego przez Pana Senatora oświadczenia, pozo-
staje poza właściwością Ministra Sprawiedliwości wynikającą z art. 24 ustawy z dnia 
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743).

W związku z powyższym, w oparciu o stanowisko zaprezentowane w sprawie przez 
Ministra Finansów na wniosek Ministra Sprawiedliwości, należy wskazać, iż w prak-
tyce decyzje dotyczące podatku od towarów i usług, a także podatku dochodowego 
(a prawdopodobnie do tego rodzaju decyzji odnosi się treść oświadczenia senatorskie-
go), obejmują jeden bądź kilka okresów rozliczeniowych – miesięcy albo kwartałów.

W myśl art. 21 §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz art. 99 ust. 12 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.) decyzja 
podatkowa dotyczy zobowiązania podatkowego. Z literalnego brzmienia przepisów mo-
głoby zatem wynikać, że wydawana decyzja winna dotyczyć jednego okresu rozlicze-
niowego. Z uwagi na fakt, iż postępowania podatkowe najczęściej dotyczą wielu okre-
sów rozliczeniowych, ze względów praktycznych, wydawana jest często jedna decyzja, 
dotycząca kilku bądź kilkunastu badanych okresów. Rozwiązanie to jest powszechnie 
akceptowane w doktrynie i orzecznictwie. W treści rozstrzygnięcia następuje bowiem 
odrębne określenie zobowiązań podatkowych za dane okresy, zaś uzasadnienie odnosi 
się do poszczególnych okresów rozliczeniowych. Nie jest przy tym prawnie dopuszczal-
ne określenie wysokości zbiorczej kwoty należności podatkowej za kilka bądź wszyst-
kie okresy rozliczeniowe objęte decyzją.

Analogicznie, dopuszczalne jest także wydawanie jednej decyzji w zakresie po-
datku dochodowego, w szczególności w zakresie zaliczek na podatek, jeśli w treści 
rozstrzygnięcia określono odrębnie zaliczkę na podatek, a uzasadnienie odnosi się do 
poszczególnych okresów rozliczenia zaliczki. 

Odnosząc powyższe do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 
z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.) należy wskazać, iż od pism 
wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji po-
biera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w któ-
rych przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. Powyższe wynika odpowiednio 
z art. 230 i art. 231 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny-
mi. Wskazane przepisy pozostają natomiast w związku z art. 215 i art. 216 tej usta-
wy, które stanowią o obowiązku podania w skardze wartości przedmiotu zaskarżenia 
w odniesieniu do spraw, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. 
Obowiązek ten wynika z zależności występującej pomiędzy tą wartością a wysokością 
wpisu. Jednocześnie zauważyć należy, że strona ma prawo zaskarżyć decyzję w ca-
łości lub w części i w tak wybranym zakresie zaskarżenia może także kwestionować 
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jej trafność w całej rozciągłości albo też tylko częściowo. W konsekwencji zaskarżenie 
np. w całości decyzji, która zawiera kilka lub kilkanaście rozstrzygnięć określających 
wysokość zobowiązań podatkowych, nie oznacza, że wpis w takiej sprawie będzie li-
czony według wysokości należności pieniężnej rozumianej jako zsumowanie kwot wy-
nikających z poszczególnych rozstrzygnięć. Przykładowo, jeżeli przedmiotem zaskar-
żenia jest decyzja określająca zobowiązanie w podatku od towarów i usług za styczeń 
w kwocie 10.000 zł oraz za luty w kwocie 11.000 zł i strona kwestionuje te kwoty 
w całości, to wpis od skargi na taką decyzję zostanie obliczony najpierw oddzielnie od 
kwoty 10.000 zł i od kwoty 11.000 zł (a nie od kwoty 21.000 zł), a następnie pobrany 
w kwocie stanowiącej sumę tak wyliczonych „cząstkowych” wpisów sądowych.

Powyższy sposób wyliczania wysokości wpisów znajduje potwierdzenie w orzecz-
nictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 
21 stycznia 2008 r., sygn. akt I GSK 2039/06, wydanego w składzie 7 sędziów, wska-
zano, iż decyzja zawierająca dwa rozstrzygnięcia jest decyzją podzielną z uwagi na swą 
dwuprzedmiotowość i wówczas, w przypadku zaskarżenia w całości, skarga podlega 
odrębnym wpisom.

Z kolei kwestionowanie jedynie części rozstrzygnięcia wyrażonego w decyzji po-
datkowej powoduje, iż wartością przedmiotu sporu na podstawie której następuje 
wyliczenie wysokości wpisu sądowego jest wysokość kwestionowanej części podatku. 
Stanowisku temu dał wyraz Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w uchwale z dnia 
28 stycznia 2008 r., sygn. akt I FPS 7/07, w składzie 7 sędziów.

Uwzględniając powyższe, wydaje się nie znajdować uzasadnienia postulat ewentu-
alnych zmian legislacyjnych związanych z ustalaniem wysokości wpisów od skarg na 
decyzje wydawane przez organy podatkowe.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami określają między innymi zasady dokonywania wyceny nieruchomo-
ści. Jak wynika z art. 156 przywołanej ustawy, wycena taka dokonywana 
jest na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznaw-
cę majątkowego. W kolejnym artykule odniesiono się do zasad oceny pra-
widłowości sporządzenia operatu szacunkowego i przyznano kompetencje 
w tym zakresie organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Prze-
pis ten budzi pewne kontrowersje. Chodzi przede wszystkim o fakt, że nie 
przewiduje on możliwości zakwestionowania stanowiska zajętego przez 
organizację branżową w przedmiocie oceny prawidłowości sporządzenia 
operatu szacunkowego. Zwraca się w szczególności uwagę na to, że braku-
je wskazania odnoszącego się do dopuszczalności drogi sądowej w przy-
padku kwestionowania, na przykład przez autora operatu, wyników oceny 
sporządzonej przez organizację branżową. Inna wątpliwość związana jest 
z tym, że w art. 157 ustawy brakuje wyraźnego określenia kryteriów, we-
dług których przeprowadzana jest ocena prawidłowości sporządzenia ope-
ratu szacunkowego.

Zagwarantowanie najwyższych standardów jakości w odniesieniu do 
operatów szacunkowych – z uwagi na ich doniosłą rolę zarówno w obrocie 
gospodarczym, jak i w postępowaniach prowadzonych przez organy admini-
stracji publicznej – ma niebagatelne znaczenie.

Zwracam się zatem do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie przy-
wołanych przeze mnie przepisów ustawy pod kątem potrzeby wprowadze-
nia zmian, o których mowa w niniejszym oświadczeniu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 30 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: BPS/043- 

-35-1474/13 w sprawie oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Ryszarda Kno-
salę podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r., dotyczącego 
przepisu art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), dalej: „ustawa”, uprzejmie przedsta-
wiam informacje w tym zakresie.

Zgodnie z przepisem art. 157 ust. 1 ustawy oceny prawidłowości sporządzenia 
operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych 
w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej 
oceny. Pojęcie „organizacji zawodowych” ustawodawca zdefiniował w art. 4 pkt 15 
ustawy wskazując, iż są to utworzone, zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach, sto-
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warzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynno-
ści odpowiednio rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami 
lub zarządcy nieruchomości. Natomiast z przepisu art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, 
z późn. zm.), dalej: „Prawo o stowarzyszeniach”, wynika, że nadzór nad działalnością 
stowarzyszenia innego niż stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego należy 
do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. W razie stwierdzenia, 
że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia 
statutu, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych niepra-
widłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeże-
nia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu o zastosowanie innego środka określo-
nego w art. 29 Prawa o stowarzyszeniach.

Z treści omawianego przepisu art. 157 ust. 1 ustawy wyraźnie wynika, że przed-
miotem oceny jest dokument, czyli sporządzona na piśmie w formie operatu sza-
cunkowego opinia o wartości nieruchomości (a w szczególnych przypadkach opinia 
biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości), wykonana przez rzeczoznaw-
cę majątkowego. Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego zostały 
określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wy-
ceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109, 
z późn. zm.). Operat szacunkowy zawiera niezbędne informacje, na podstawie których 
dokonano wyceny nieruchomości, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunko-
wań dokonanych czynności, opis przyjętych rozwiązań merytorycznych, tok obliczeń 
oraz wynik końcowy wyceny (§55 ust. 2 rozporządzenia). Jak wynika z orzecznictwa 
sądowo-administracyjnego, operat szacunkowy winien zawierać dane niezbędne dla 
oceny jego rzetelności i jednocześnie podawać okoliczności konieczne dla oceny jego 
adekwatności do okoliczności danej sprawy (wyroki: Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gdańsku z 21 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 902/12, Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 13 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 
1242/12, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 7 marca 2013 r., 
sygn. akt II SA/Po 822/12), natomiast ocena prawidłowości jego sporządzenia po-
winna być dokonywana „według takich samych zasad, jakie obowiązują rzeczoznaw-
ców przy ich sporządzaniu” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 9 października 2007 r., sygn. akt II OSK 1322/06).

Reasumując można zatem stwierdzić, iż ustawodawca zapewnił w przepisach 
możliwość zwrócenia się o dokonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatu sza-
cunkowego, jak również przewidział instrumenty pozwalające na zakwestionowanie 
czynności podejmowanych przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych. 
Jednakże w kontekście wątpliwości przedstawionych przez Pana Senatora Ryszarda 
Knosalę zostanie rozważona możliwość nowelizacji przepisów w tym zakresie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Piotr Styczeń 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Trwogą napawają publikacje prasowe dotyczące badań przeprowadzo-

nych przez Główny Urząd Statystyczny na temat zasobności i poziomu życia 
polskich rodzin. Z raportu GUS wynika, że aż dwa i pół miliona osób w wieku 
do siedemnastego roku życia pobiera świadczenia przysługujące dzieciom 
żyjącym w biedzie. Jest to co trzeci obywatel Polski w tym wieku. Według 
tego samego raportu co szóste dziecko w Polsce ma kłopoty z zaspokojeniem 
podstawowych potrzeb życiowych w rodzinach, z których się wywodzi. Aż 
16% najmłodszych Polaków stanowi grupę beneficjentów korzystających ze 
wsparcia instytucji pomocy społecznej. Jest to fatalny wskaźnik.

W naszym kraju żyje mnóstwo rodzin, w których dochód na jednego 
członka rodziny nie przekracza 504 zł lub 584 zł, gdy w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne. Te wskaźniki wyglądają jeszcze bardziej dramatycznie, 
gdy spojrzy się na raport GUS, z którego jasno wynika, że ponad półtora 
miliona młodocianych świadczeniobiorców, o których mowa, żyje w rodzi-
nach, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie osiąga połowy najniższej 
kwoty, która pozwala na otrzymanie pomocy społecznej, czyli dochód ten nie 
osiąga wysokości 252 zł na osobę.

Eksperci ze Szkody Głównej Handlowej oraz z Instytutu Badań Struk-
turalnych uważają, iż w Polsce najbardziej narażone na biedę są rodziny 
z dziećmi. Według ekspertów nasze państwo często pomija będących w naj-
większej potrzebie obywateli, czyli dzieci i osoby niepełnosprawne, hołdując 
mitom, że pomoc najbardziej potrzebna jest polskim emerytom.

Polski model prowadzenia polityki społecznej jest fatalny, nie jest w sta-
nie określić grup o największych potrzebach. Według GUS najwięcej biednych 
rodzin jest na wsiach i w małych miasteczkach – około 60% ze zdefiniowane-
go ogółu. Najbardziej narażone na nędzę są rodziny wielodzietne. W Polsce 
na cztery statystyczne rodziny wielodzietne aż trzy wymagają jakiejś formy 
wsparcia, żeby normalnie funkcjonować.

Bieda najmocniej dotyka dzieci najmłodsze. Według GUS z omawianej 
grupy dwóch i pół miliona młodocianych świadczeniobiorców aż 36% stano-
wią dzieci do szóstego roku życia; 35% z tej grupy stanowią dzieci w wieku 
od sześciu do dwunastu lat.

Mimo zmieniających się realiów życiowych, mimo wzrastających cen nie-
mal na wszystko od roku 2003 poza wysokością zasiłku nie zmieniła się 
kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych, wobec tego chcę zapytać o na-
stępujące kwestie.

W jaki sposób Pan Premier ocenia raport Głównego Urzędu Statystyczne-
go ujawniający tak bardzo niepokojące wskaźniki? Czy w ostatnich latach 
prowadzono konsultacje społeczne na temat potrzeby podnoszenia kwoty 
świadczeń rodzinnych w naszym kraju, a jeśli tak, to kiedy?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oddowiedd�  
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 30 lipca 2013 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 27 czerwca 2013 r. znak: BPS/043-35-1476/13 Pana 

Bogdana Borusewicza Marszałka Senatu RP przekazującym oświadczenie senatorskie 
Pana Stanisława Koguta – senatora PiS – w sprawie zasobności i poziomu życia pol-
skich rodzin, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Uprzejmie informuję, że odbiorcy świadczeń rodzinnych to nie tylko dzieci naj-
uboższych mieszkańców Polski, ale rodzin, których dochody są na poziomie i poniżej 
kwoty kryterium określanego dla tych świadczeń. Instrumentem służącym wspie-
raniu rodzin ubogich są świadczenia z pomocy społecznej, a kryterium dochodowe 
w pomocy społecznej jest tzw. ustawową granicą ubóstwa. Kryterium dochodowe 
z pomocy społecznej wynosi 542 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 456 zł 
na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym (ustawa o pomocy społecznej 
art. 8. Dz.U.2013.182.j.t. z późn.zm.)

Jednakże nie zmienia to faktu, że w Polsce znajduje się znaczący odsetek dzieci, 
które dotknięte są ubóstwem.

Wynik, który cytuje Pan Senator – ok. 16% dzieci które żyją w biedzie, wynika 
z tego, że ubóstwo częściej dotyka rodziny z dziećmi a wskaźnik zwiększa się wraz 
z liczbą dzieci w tych rodzinach. Ubóstwo dotyka także częściej – niż to ma miejsce 
przeciętnie – rodziny samotnych rodziców. Potwierdzają to dane zamieszczone na za-
łączonym wykresie 1., który jednocześnie pozwala na przegląd zasięgu ubóstwa przy 
zastosowaniu klasyfikacji opartej na różnych cechach społeczno-ekonomicznych go-
spodarstw domowych.

Wykres 1. Wskadniki ubóstwa (w % gosdodarstw domowych)

Źródło: Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, 
GUS, Warszawa 2013 r.
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Na załączonym wykresie można znaleźć również potwierdzenie opinii Pana Sena-
tora, że osoby, których głównym źródłem utrzymania są emerytury znajdują się rela-
tywnie w lepszej sytuacji niż się potocznie uważa.

Główny przedmiot wystąpienia Pana Senatora wiąże się z kondycją dzieci w spo-
łeczeństwie polskim. Ponieważ badanie, z którego zacytowano powyższy wykres było 
przeprowadzone po raz pierwszy (dokonana analiza dotyczy dochodów rodzin, pod-
czas, gdy wieloletnia metoda stosowana przez GUS opiera się na analizie wydatków 
rodzin) nie można dokonać porównania, jak odpowiednie wskaźniki ubóstwa kształ-
towały się na przestrzeni lat minionych w nawiązaniu do danych z powyższego wy-
kresu. W zamieszczonej poniżej tablicy 1. zostały przedstawione informacje dotyczące 
zasięgu ubóstwa rodzin z dziećmi pochodzące z badań budżetów gospodarstw domo-
wych, a wskaźniki w niej zawarte oszacowane zostały na podstawie analizy wydatków 
polskich rodzin.

Tablica 1. Wskadnik ubóstwa skrajnego i relatywnego w latach 2004–2012 
(w % osób w gosdodarstwach domowych)

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ubóstwo skrajne (oparte o granicę minimum socjalnego)

Ogółem 11,8 12,3 7,8 6,6 5,6 5,7 5,7 6,7 6,7

Małżeństwa:

bez dzieci na utrzymaniu 2,8 2,7 1,9 1,7 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8

z 1 dzieckiem 6,4 5,5 3,0 2,9 1,8 2,0 1,9 2,3 2,5

z 2 dzieci 9,7 10,4 6,7 5,2 3,8 4,2 3,7 4,8 4,0

z 3 dzieci 21,4 22,0 13,9 10,5 8,8 9,3 9,8 10,4 9,7

z 4 dzieci i więcej 40,1 43,5 26,2 25,4 19,9 21,3 24,0 24,0 26,6

Samotny rodzic z dzieckiem/

dziećmi na utrzymaniu
15,2 14,5 11,2 6,9 7,7 6,4 7,8 7,2 8,7

Ubóstwo relatywne (granica 50% przeciętnych wydatków ekwiwalentnych)

 20,3 18,1 17,7 17,3 17,6 17,3 17,1 16,7 16,0

Małżeństwa:

bez dzieci na utrzymaniu 5,3 4,4 5,3 5,9 5,8 6,0 6,1 5,5 5,3

z 1 dzieckiem 11,4 9,0 8,9 8,4 7,1 7,3 7,4 6,7 7,6

z 2 dzieci 19,3 17,2 17,2 15,2 15,2 14,7 14,7 13,8 11,9

z 3 dzieci 34,0 31,4 28,5 28,3 28,1 27,9 27,6 25,8 24,7

z 4 dzieci i więcej 59,7 54,5 49,9 48,9 45,0 49,2 43,7 47,2 47,2

Samotny rodzic z dzieckiem/

dziećmi na utrzymaniu
25,4 20,5 23,0 19,1 21,6 16,0 18,4 19,2 20,1

Źródło: Zestawienie danych z kolejnych lat badań budżetów gospodarstw domowych 
GUS

Zaprezentowane dane pozwalają na stwierdzenie, że zasięg ubóstwa powoli zmniej-
sza się, ale jego zasięg wśród rodzin z dziećmi jest nadal znaczący. Rodziny z dziećmi 
na utrzymaniu nadal dotknięte są ubóstwem w większym stopniu, niż to ma miej-
sce w przypadku przeciętnych gospodarstw domowych. Wyraźnie widać także różnicę 
między kondycją rodzin mających jedno lub dwoje dzieci, a kondycją rodzin posiada-
jących troje i więcej dzieci.
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W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej istnieje świadomość tych zjawisk, 
w związku z tym podejmowane są działania na rzecz rodzin z dziećmi na utrzymaniu 
mające na celu poprawę ich sytuacji, poprzez dofinansowanie w postaci zasiłków ro-
dzinnych i dodatków do nich. Dodatki otrzymują rodziny (świadczeniobiorcy zasiłku 
rodzinnego) na rozpoczęcie roku szkolnego, na dojazdy do szkoły i zakwaterowanie poza 
miejscem zamieszkania, z tytułu niepełnosprawności i wielodzietności. Poza zasiłkami 
rodzinnymi wypłacane są również świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego. W 2012 r. na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego wydatkowano 9 651 mln zł, a w ustawie budżetowej na 2013 r. kwota 
środków z przeznaczeniem na realizację ww. zadań wynosi ogółem 10 420 mln zł.

Należy zauważyć, że w 2012 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) zo-
stała przeprowadzona weryfikacja wysokości kryteriów dochodowych uprawniających 
do świadczeń rodzinnych i wysokości świadczeń rodzinnych. Weryfikacja wysokości 
kryteriów dochodowych została podzielona na dwa etapy – od 1 listopada 2012 r. kwoty 
kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych wynoszą 539 zł (po-
przednio 504 zł) na osobę w rodzinie lub 623 zł (poprzednio 583 zł) na osobę w rodzi-
nie, w której jest dziecko niepełnosprawne, a od 1 listopada 2014 r. odpowiednio będą 
wynosiły 574 zł i 664 zł. Natomiast kwoty zasiłków rodzinnych (miesięcznie) zostały 
podwyższone do 77 zł na dziecko w wieku 0–5 lat (poprzednio 68 zł), 106 zł na dziecko 
w wieku 6–18 lat (poprzednio 91 zł) i 115 zł na dziecko w wieku 19–23 lata (poprzednio 
98 zł) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się 
o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 959).

Ponadto, przez cały 2012 r. realizowane były programy pomocy materialnej dla 
opiekunów niepełnosprawnych dzieci uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 
– osoby te były uprawnione do dodatkowego świadczenia w kwocie 100 zł miesięcznie. 
Wsparcie tych rodzin, świadczeniem w takiej samej wysokości, realizowane było także 
w okresie styczeń – czerwiec 2013 r. Jednocześnie od lipca 2013 r. do kwoty 620 zł mie-
sięcznie (dotychczas 520 zł) wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla opieku-
nów niepełnosprawnych dzieci. Ponadto, osoby te w okresie kwiecień – grudzień 2013 r. 
w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadcze-
nie pielęgnacyjne przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. uchwałą 
Nr 48/2013, otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 200 zł miesięcznie.

Dodatkowo, od stycznia 2013 r. wprowadzono nowe świadczenie dla opiekunów 
(w tym małżonków) osób niepełnosprawnych – specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 
520 zł miesięcznie. Przysługuje on, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł.

Świadczenia rodzinne podlegają konsultacjom w trybie okresowym, dotyczącym 
wysokości świadczeń rodzinnych i wysokości kryteriów dochodowych uprawniających 
do tych świadczeń. Tryb ten określa ustawa o świadczeniach rodzinnych w przepisach 
dotyczących okresowej (co 3 lata) weryfikacji ww. wysokości. Tryb ten uwzględnia 
uzgadnianie propozycji wysokości świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych 
z Trójstronną Komisją do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a za jej pośrednictwem 
z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców.

Procedura weryfikacji wysokości świadczeń rodzinnych i wysokości kryteriów do-
chodowych uprawniających do tych świadczeń dla roku 2012 oraz 2014 miała miejsce 
w okresie maj – czerwiec 2012 r. Odbyła się, zgodnie z zapisami ustawy o świadcze-
niach rodzinnych, za pośrednictwem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospo-
darczych. Jednocześnie należy podkreślić, że każdy rządowy projekt zmian w systemie 
świadczeń rodzinnych poddawany jest konsultacjom z partnerami społecznymi. Tak 
też było w przypadku zmiany przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie 
świadczenia pielęgnacyjnego, które były przesłane w ramach konsultacji społecznych 
do podmiotów specjalizujących się w tematyce opieki nad osobami niepełnosprawny-
mi, czyli do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem 
możemy więcej” oraz do Forum Rodzin Osób Niepełnosprawnych RodzinyOn.
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Uwagi i opinie do projektu ustawy zgłosili następujący partnerzy społeczni: Ogól-
nopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Business Centre Club, Ogólnopol-
skie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem możemy więcej” oraz 
Forum Rodzin Osób Niepełnosprawnych RodzinyOn.

Przy okazji udzielania odpowiedzi na pytania Pana Senatora, warto także wymie-
nić inne, oprócz zmian w świadczeniach rodzinnych, inicjatywy podejmowane na 
rzecz poprawy sytuacji materialnej dzieci, w tym zwłaszcza poprzez wsparcie rodzin 
z większą ilością dzieci.

Taką nową inicjatywą jest Karta Dużych Rodzin, uprawniająca do szeregu ulg 
rodziny wielodzietne (z 3 i większą liczbą dzieci) oraz rodziców samotnie wychowu-
jących dzieci. Upoważnia m.in. do zakupu zniżkowych biletów wstępu do instytucji 
rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych. Szczegółowy zakres ulg zależy od gminy, 
w której obowiązuje.

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powołany został Zespół do spraw pro-
pagowania samorządowych Kart Dużych Rodzin składający się z przedstawicieli wy-
branych gmin, w których funkcjonuje taka Karta, Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” 
oraz Ministerstwa.

Jego zadaniem jest:
∙ przygotowanie informatora zawierającego wykaz dobrych praktyk samorządów 

w zakresie wdrażania Karty,
∙ upowszechnianie idei Karty Rodzin Dużych wśród samorządów różnych szczebli,
∙ monitorowanie wdrażania Karty Dużych Rodzin na terenie kraju,
∙ monitorowanie liczby i struktury rodzin wielodzietnych na terenie kraju,
∙ rekomendowanie innych działań na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych.
Ministerstwo dostrzega również perspektywę poprawy sytuacji rodzin z dziećmi 

na utrzymaniu poprzez aktywizację zawodową kobiet, które podejmując zatrudnie-
nie mogą poprawić sytuację dochodową własnej rodziny. Aby było to możliwe Mini-
sterstwo podjęło działania na rzecz poprawy opieki instytucjonalnej (i nie tylko) nad 
małymi dziećmi. Efektem było w pierwszej kolejności wypracowanie podstaw praw-
nych do funkcjonowania instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form opieki nad 
małymi dziećmi w nowej formule. Formuła ta polegała na przekształceniu żłobków 
z instytucji służby zdrowia, co powodowało wymogi szczególnego reżimu organizacyj-
nego i zatrudniania średniego personelu medycznego, w nowe instytucje opieki nad 
dziećmi ze zreformowanym katalogiem standardów ich tworzenia i funkcjonowania. 
Nowe rozwiązania stworzyły sprzyjające warunki do tworzenia różnorodnych form 
opieki nad dziećmi, co jest nie bez znaczenia w przypadku mniejszych miejscowości, 
gdzie nie byłoby racjonalne i opłacalne ekonomicznie tworzenie standardowej pla-
cówki opieki.

Rozwiązania prawne zostały zawarte w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3., uchwalonej przez Sejm w dniu 4 lutego 2011 r. Ustawa weszła w życie 4 kwiet-
nia 2011 r. Podstawowymi celami tej regulacji było m.in.:

∙ tworzenie i rozwój zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi – żłobek, 
klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania;

∙ poprawa standardów funkcjonowania placówek; 
∙ umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej 

(m.in. szybszy powrót matek na rynek pracy); 
∙ promocja równości rodzinnej i zawodowej między kobietami i mężczyznami. 
Ustawa zakłada funkcjonowanie czterech form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.:
∙ żłobka – opieka nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjątkowo, w przy-

padkach wskazanych w ustawie – do 4 lat) sprawowana do 10 godzin dziennie 
(możliwość przedłużenia za dodatkową opłatą);

∙ klubu dziecięcego – opieka nad dziećmi w wieku od około 1 roku (w zależności 
od psychomotorycznego rozwoju dziecka) do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach 
wskazanych w ustawie – do 4 lat) sprawowana nie dłużej niż 5 godzin dziennie;

∙ dziennego opiekuna – opieka nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wy-
jątkowo – w przypadkach wskazanych w ustawie, do 4 lat), prowadzona przez 
osobę fizyczną w jej domu lub mieszkaniu (gmina, w miarę możliwości, może 
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odpowiednio wyposażyć lokal będący w jej posiadaniu, w celu udostępnienia go 
dziennemu opiekunowi do sprawowania opieki);

∙ niani – opieka indywidualna nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjąt-
kowo – w przypadkach wskazanych w ustawie, do lat 4) sprawowana nad dziec-
kiem przez osobę zatrudnioną w tym celu przez rodziców na podstawie umowy 
uaktywniającej.

W celu zwiększenia dostępności usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i wspar-
cia gmin w realizacji zadania związanego z dostarczaniem tych usług, począwszy od 
2011 r., realizowany jest Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „MALUCH”. Ze środków rezerwy celowej dofinansowywanych było 
50% (lub 70% w przypadku dzieci niepełnosprawnych) kosztów tworzenia nowych 
miejsc opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w trybie inwestycji, adaptacji pomiesz-
czeń żłobków i klubów dziecięcych oraz dofinansowania szkoleń dziennych opieku-
nów. Z programu mogły korzystać jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby 
prywatne (firmy i inne uprawnione podmioty) za pośrednictwem gminy.

W 2011 r. z Programu „MALUCH” udzielono dotacji jednostkom samorządu te-
rytorialnego w kwocie ogółem 15,3 mln zł na powstanie ok. 4 tys. nowych miejsc 
w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. W 2012 r. na re-
alizację Programu „MALUCH” uruchomiono z budżetu państwa środki w wysokości 
23,9 mln zł. W związku z realizacją Programu gminy zadeklarowały powstanie do 
końca 2013 r. ok. 3,2 tys. nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w żłobkach 
i klubach dziecięcych.

Ponadto w 2012 r. uruchomiono 77,1 mln zł, z przeznaczeniem na realizację zadań 
własnych gmin dotyczących dofinansowania ponoszonych bieżących kosztów utrzyma-
nia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Łącznie z budżetu państwa w 2012 r. 
na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uruchomiono środki w wysokości 101 mln zł.

W projekcie budżetu państwa na 2013 r. na realizację zadań przewidzianych 
w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano środki w wysokości 
101 mln zł, z tego 90 mln zł na realizację Programu „MALUCH” – edycja 2013 r. oraz 
11 mln zł na opłacanie składek za nianie.

20 lutego 2013 r. został ogłoszony konkurs „MALUCH 2013 – edycja 1”, zakłada-
jący dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działań na rzecz 
rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 
nie mniejszej niż 40 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty (wyniki były ogłoszone 
w terminie do 29 kwietnia 2013 r.). Wojewodowie zakwalifikowali do postepowania 
konkursowego 343 oferty ze 131 gmin na kwotę 61 mln zł, na 10 120 miejsc opieki. 
Obecnie ruszyła II edycja programu Maluch 2013. Do rozdysponowania jest 20 mln zł 
plus 20 mln na dofinansowanie samorządów. Wnioski można składać do 7 sierpnia. 
Termin ogłoszenia wyników przewidziano na 12 września br. Przewiduje się, że w roku 
2013 będzie do dyspozycji ok. 5000 nowych miejsc w żłobkach.

Ministerstwo także przygotowało i uruchomiło konkursy w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na działania dotyczące „Wspierania rozwiązań na rzecz 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Celem jest upowszechnianie rozwiązań na rzecz efektywnego godzenia życia zawo-
dowego i rodzinnego oraz wspierania powrotu na rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Przewiduje się objęcie programem ok. 6 500 osób 
w ramach 2 konkursów, które dotyczą:

∙ Wdrażania i upowszechniania rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego 
i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z uro-
dzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:
a) wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych, zgod-

nie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.),

b) wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, zgodnie z ustawą 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 
poz. 235, z późn. zm.).



35. posiedzenie Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r.82

∙ Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogól-
nopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostęp-
nych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, 
identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności in-
formacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia – kampanie 
informacyjno-promocyjne.

Konkursy były komplementarne z resortowym Programem MALUCH – dodatkowo 
premiowane były projekty zakładające wsparcie dla działań realizowanych lub zakła-
danych do realizacji w Programie MALUCH. Jednocześnie, środki przeznaczane są na 
bieżące funkcjonowanie nowo powstałych placówek.

Alokacja na pierwszy konkurs wyniosła 150 mln zł. Zgodnie z wnioskami o dofi-
nansowanie, w ramach niniejszych projektów planowane jest utworzenie: 159 żłob-
ków, 18 klubów dziecięcych, 7 instytucji dziennego opiekuna a wsparciem zostanie 
objętych 4 685 uczestników, tj. osób powracających na rynek pracy po przerwie zwią-
zanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dzieci. Zgodnie z założeniami konkursu, 
projekty mogą być realizowane do końca 2014 r. natomiast po zakończeniu okresu 
realizacji beneficjenci zobowiązani są do zachowania trwałości działań, tj. zapewnie-
nia dalszego funkcjonowania placówek.

Alokacja na drugi konkurs wyniosła 50 mln zł. Prowadzone są negocjacje 48 pro-
jektów. Zgodnie z wnioskami o dofinansowanie, w ramach niniejszych projektów pla-
nowane jest utworzenie: 65 żłobków, 6 klubów dziecięcych, 10 instytucji dziennego 
opiekuna a wsparciem zostanie objętych 1 765 uczestników, tj. osób powracających 
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dzieci.

W związku z wyrażeniem przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyj-
nym Kapitał Ludzki zgody na zwiększenie alokacji na konkurs nr DWF_1.5_2_2012 
pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” o kwotę 
37 665 136,69 zł oraz w związku z oszczędnościami wygenerowanymi w ramach kon-
kursu „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” na 
kwotę 21 mln zł, podjęto negocjacje z 49 wnioskodawcami w ramach 1. typu operacji 
oraz z 1 wnioskodawcą w ramach 2. typu operacji, których projekty zostały rekomen-
dowane do dofinansowania, lecz z powodu braku środków nie były negocjowane.

Ponadto dokonana została nowelizacja w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3. W dniu 10 maja 2013 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o opie-
ce nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza 
m.in. zmniejszenie wkładu własnego gminy z 50% do 20% kosztów realizacji zadania 
przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjono-
wanie instytucji opieki, rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą mogły ubiegać 
się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji 
opieki, a także poszerzenie katalogu podmiotów mogących zatrudniać dziennych opie-
kunów. Przewiduje się również możliwość organizowania, przez instytucje opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organiza-
cyjnej, a także możliwość zapewnienia takiej obsługi przez jednostki, o których mowa 
w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednostki obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, określonych w tej ustawie).

Łączę wyrazy szacunku 
 
MINISTER 
z up. Małgorzata Marcińska 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita”, w niedługim czasie ma po-

wstać Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii – insty-
tucja kontrolująca całą produkcję żywności. Inspekcja ma powstać w wyniku 
połączenia kilku różnych instytucji nadzorujących łańcuch żywności: od pola 
przez producenta aż po stół konsumencki. Wśród powodów, jakimi kierowa-
no się podczas pisania ustawy mającej powołać do życia nową inspekcję, 
wymieniono uregulowanie kwestii kompetencji, które dotąd dublowały się 
w zakresie wykonywania obowiązków przez inspekcje weterynaryjną, sa-
nitarną i zajmującą się kontrolą produktów rolnych i ochroną roślin. Kompe-
tencje te, jak podają media, dublują się na przykład w zakresie nadzoru nad 
produktami rybnymi i mięsnymi w sklepach, w zakresie kontroli mlekoma-
tów czy w zakresie nadzorowania wywozu wyrobów z produktów zwierzę-
cych i roślinnych.

Od wielu lat mówi się również o potrzebie uszczelnienia procesów kon-
trolnych prowadzonych przez dotychczas funkcjonujące inspekcje. Do legen-
dy przeszły już opowieści, które wszyscy dobrze znamy, o pracownicach 
instytucji kontrolujących wynoszących od producentów całe siatki wędlin, 
mięs i innych wyrobów żywnościowych.

W ostatnich latach Polską wstrząsały liczne afery związane z procesem 
wytwarzania żywności oraz jej sprzedaży. Sprawy firm takich jak Wiola czy 
Constar stały się ogólnopolskimi dowodami na brak pełnej i skutecznej kon-
troli nad procesem produkcji żywności. W tych najgłośniejszych przypad-
kach dziennikarze śledczy, a w ślad za nimi społeczeństwo, w pierwszej 
kolejności pytali: gdzie były inspekcje nadzorujące prawidłowość procesu 
produkcyjnego, a następnie prawidłowość sprzedaży?

Chciałbym w związku z tą kwestią zadać następujące pytania.
Czy w zapowiadanej inspekcji znajdą zatrudnienie pracownicy, którzy 

dotychczas pracowali w sanepidzie i innych inspekcjach kontrolnych? Nie 
jest tajemnicą to, że w ostatnich latach sanepid musiał zredukować wiele 
stanowisk pracy na skutek cięć budżetu tej inspekcji.

Jakie koszty poniesie budżet państwa w związku z powołaniem do życia 
nowej instytucji?

Czy przewidziano jakiś okres przejściowy, w którym będą przejmowane 
kompetencje od dotychczas funkcjonujących instytucji kontrolujących oma-
wiane obszary? Czy nie ma zagrożenia, że w większości przypadków stare 
kompetencje pozostaną w gestii tych samych instytucji i będziemy mieć do 
czynienia już nie tylko z dublowaniem kompetencji, ale także z nakładaniem 
się kompetencji kontrolnych trzech instytucji funkcjonujących jednocześnie?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oddowiedd�

Warszawa, 26 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 27 czerwca 2013 r., znak BPS/043-35-1477/13, przy 

którym zostało przekazane oświadczenie senatora Pana Stanisława Koguta w sprawie 
prac nad powołaniem Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii 
uprzejmie informuję, co następuje.

W resorcie rolnictwa opracowany został projekt założeń projektu ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, zakładający konsolidację 
Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa a także części Państwowej In-
spekcji Sanitarnej odpowiedzialnej za nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywno-
ści, w jednej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Ww. inspekcje są odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli spełniania określonych 
przepisami prawa wymagań w zakresie, m.in. wymagań fitosanitarnych, higieny, bez-
pieczeństwa oraz jakości zdrowotnej i handlowej żywności zarówno u producenta, 
jak również w sprzedaży hurtowej i sprzedaży bezpośredniej. Pełnią także nadzór nad 
zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji pasz. Ponadto ww. inspekcje sprawują nadzór i wykonują czynności kon-
trolne związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej. Natomiast Państwowa Inspekcja 
Sanitarna została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, m.in. 
poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności.

W opinii resortu rolnictwa konsolidacja ww. Inspekcji jest zasadna przede wszyst-
kim ze względu na regulacje prawne obowiązujące w Unii Europejskiej, potrzebę za-
pewnienia kompleksowego i skutecznego nadzoru inspekcyjnego, optymalne wyko-
rzystanie istniejących zasobów ludzkich, finansowych i potencjału istniejących In-
spekcji oraz coraz częściej obserwowane na świecie tendencje do konsolidacji służb 
kontrolnych.

Powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii ma też 
za zadanie poprawę organizacji i jakości pracy poszczególnych Inspekcji na pozio-
mie województwa oraz umożliwienie skoncentrowania się organów rządowej admini-
stracji na wykonywaniu zadań merytorycznych, do których zostały powołane. Resort 
rolnictwa zakłada przyjęcie modelu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywno-
ści i Weterynarii jako części administracji niezespolonej, tzn. niezwiązanej formalnie 
i kompetencyjnie ani z wojewodą i jego zapleczem administracyjnym, ani z innymi 
organami administracji publicznej o lokalnym zakresie działania. Za przyjęciem ści-
śle zhierarchizowanego modelu organizacyjnego Inspekcji, opartego na bezpośred-
niej podległości jej poszczególnych organów, przemawia ogólnopaństwowy charakter 
zadań, które mają być przez nią realizowane, sprowadzających się do zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji ochrony zdrowia i życia konsumentów 
na terytorium Polski.

Zakres kompetencji nowo tworzonej Inspekcji będzie obejmował co do zasady 
wszystkie kompetencje likwidowanych inspekcji, z tym że w przypadku PIS będą to 
tylko kompetencje w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności. W efek-
cie wykluczona zostanie możliwość dublowania się kompetencji obecnie działających 
inspekcji, gdyż ww. zadania będą wykonywane przez jeden organ kontroli urzędowej. 
Ponadto ułatwiona będzie identyfikacja ewentualnych luk w nadzorze w łańcuchu 
rolno-spożywczym.

Zakłada się, że przeprowadzenie reformy nie będzie skutkować zwiększeniem 
kosztów dla budżetu państwa.
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Projekt założeń zakłada konieczność przeniesienia pracowników obecnie istnie-
jących inspekcji do nowo powstałej instytucji. Przewiduje się również, że w związku 
z konsolidacją inspekcji w kilkuletniej perspektywie nastąpi zmniejszenie liczby pra-
cowników obsługi.

Proponuje się, aby nowa Inspekcja rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 lipca 
2015 roku. Wymaga to odpowiednio wcześniejszego opracowania projektów ustaw, 
uchwalenia wymienionych ustaw oraz wcześniejszego powołania Pełnomocnika do 
spraw utworzenia Inspekcji. Pełnomocnik dokona czynności niezbędnych do podjęcia 
przez nowo tworzoną Inspekcję realizacji zadań wykonywanych dotychczas przez li-
kwidowane Inspekcje, w szczególności uporządkuje sprawy majątkowe i dokona prze-
niesienia pracowników, a także będzie nadzorował proces likwidacji dotychczasowych 
Inspekcji.

Podsumowując pragnę zapewnić, że jakkolwiek dostrzegam pilną potrzebę skon-
centrowania pełnego nadzoru nad łańcuchem żywnościowym „od pola do stołu” w jed-
nej jednostce organizacyjnej, niemniej jednak, uwzględniając wagę i złożony charakter 
tego przedsięwzięcia, podejmowane działania będą dokładnie przemyślane i rozważne, 
tak aby zapewnić rozpoczęcie działalności nowej Inspekcji w sposób gwarantujący jej 
funkcjonowanie bez zbędnych zakłóceń.

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

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

W swoim wystąpieniu podczas 32. posiedzenia plenarnego Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, interpretując istotny i aktualny problem migracji oby-
wateli polskich do wyżej rozwiniętych gospodarczo krajów Unii Europejskiej 
jako przemieszczanie się na jednolitym rynku europejskim w poszukiwaniu 
pracy, Pan Minister stwierdził brak ekwiwalentności interesów ekonomicz-
nych Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej widoczny w tym procesie. 
Zaznaczył Pan także: „W sensie ekonomicznym dla całej Unii Europejskiej to 
jest rzecz dobra. Dla nas, ze względu na naszą demografię, to jest rzecz nie-
korzystna. Ja uważam, że my jako Polska współzawodniczymy w globalnej 
konkurencji o produktywnych obywateli”.

Proszę zatem o odpowiedź na kilka wątpliwości związanych z treścią 
Pańskiej wypowiedzi, której fragment przytoczyłem.

Jak – diagnozując taki stan faktyczny – Pan Minister i podległy mu resort 
zamierzają doprowadzić do ekwiwalentności interesów Unii Europejskiej 
i Rzeczypospolitej Polskiej w sensie ekonomicznym w związku z trwającą od 
2004 r. poakcesyjną migracją zarobkową obywateli polskich do krajów UE? 
Czy MSZ w tym zakresie korzystał z rozwiązań wypracowanych przez kraje 
o zbliżonym potencjale ekonomiczno-społecznym, które we wcześniejszych 
okresach przystąpiły do UE? Jeśli tak, jakie to były rozwiązania? Jeśli nie, 
proszę o wyjaśnienie powodów niepodjęcia takich działań.

Proszę o precyzyjną charakterystykę zadań i kryteriów ich wyboru przez 
komisję konkursową w roku bieżącym w ramach obszaru tematycznego. 
„Wspieranie powrotów Polaków do Ojczyzny”. Proszę także, aby informacja 
na temat szczegółowego wykazu zadań zleconych i wykonujących je orga-
nizacji pozarządowych obejmowała również wnioskowane i przyznane za-
kresy rzeczowe zadań oraz kosztorysy zadań, zarówno wnioskowane, jak 
i zaakceptowane przez komisję konkursową.

Z uwagi na spoczywający na kierowanym przez Pana resorcie ustawo-
wy obowiązek koordynacji działań administracji rządowej w zakresie polity-
ki zagranicznej państwa proszę Pana Ministra o dokładne określenie i scha-
rakteryzowanie pól współpracy pomiędzy MSZ a resortami oraz Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów. Jakie rozwiązania wypracowywane przez Zespół 
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w ostatnich latach znala-
zły zastosowanie praktyczne w działaniach podległego Panu resortu w od-
niesieniu do problemu migracji zarobkowej obywateli polskich na terenie UE? 
W szczególności interesują mnie inicjatywy MSZ (kierowane także do innych 
resortów zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej) dotyczące po-
wstania lub nowelizacji istniejącego ustawodawstwa dotyczącego tej grupy 
obywateli polskich w wymiarze krajowym i wspólnotowym.

Stanisław Kogut

Oddowiedd�

Warszawa, 8 sierpnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Koguta (pismo nr BPS/043- 

-35-1478/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Senatu RP, 
uprzejmie informuję.
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Unia Europejska jest wspólnotą 28 państw o bardzo zróżnicowanej kondycji i po-
tencjale gospodarczym, a także istotnie się różniących pod względem sytuacji na ryn-
kach pracy. Decyzje o przemieszczeniach na zintegrowanym europejskim rynku pracy 
podejmuje każda z tych osób indywidualnie, porównując swoje perspektywy zawo-
dowe w kraju pochodzenia i na rynkach innych państw. Poprawa relacji pomiędzy 
polskim PKB a PKB innych państw członkowskich UE jest czynnikiem najskuteczniej 
podnoszącym atrakcyjność naszego rynku pracy.

W dziedzinie polityki migracyjnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych współpracu-
je z innymi resortami i krajowymi instytucjami.

W zakresie zapewnienia dzieciom migrantów zarobkowych możliwości kontynu-
owania nauki języka polskiego, MSZ współpracuje z MEN. Na podstawie odpowied-
nich uzgodnień m.in. zintensyfikowano wsparcie dla szkół społecznych za granicą.

Polskie placówki dyplomatyczno-konsularne organizują, we współpracy m.in. 
z Państwową Inspekcją Pracy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, punkty porad-
nictwa dla pracowników migrujących. Nawiązano także ścisłą współpracę z wieloma 
instytucjami i organizacjami lokalnymi zajmującymi się ochroną praw pracowniczych 
w krajach, na których rynkach pracy Polacy są najliczniej reprezentowani.

Niezależnie od powyższego, resort kładzie szczególny nacisk na politykę informa-
cyjną, udostępniając wiedzę o przysługujących emigrantom prawach oraz o warun-
kach pracy i pobytu. Stale aktualizowane wskazówki są zamieszczane na stronach 
internetowych placówek dyplomatyczno-konsularnych oraz w drukowanych infor-
matorach.

W „Planie Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w roku 2013” wyodrębniono 
obszar tematyczny „Wspieranie powrotów Polaków do Ojczyzny”. Priorytetem w tym 
działaniu jest zapewnienie Polonii i Polakom za granicą wiedzy i argumentów służą-
cych podjęciu decyzji o powrocie do ojczyzny.

W konkursie na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami 
za granicą w 2013 r.”, w przedmiotowym obszarze oferenci zgłosili 12 projektów na 
łączną kwotę 10 282 904,00 PLN (zgodnie z tabelą w załączniku). W ramach prze-
prowadzonego postępowania, Komisja przyznała dotację dla 3 spośród 12 złożonych 
projektów, na łączną kwotę 5 220 434,00 PLN. Niestety, tuż przed zawarciem umo-
wy dotacyjnej, jeden z oferentów – gmina Byczyna, która chciała zrealizować projekt 
skierowany do osób zainteresowanych repatriacją – zrezygnowała. Pozostałe dwa do-
finansowane projekty zgłosiło Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Pierwszy (dotacja 
na kwotę 1 499 934,00 PLN) przewiduje uruchomienie w Niemczech, Stanach Zjedno-
czonych Ameryki i Wielkiej Brytanii ośrodków doradztwa dla osób zainteresowanych 
powrotem do Polski oraz stworzenie internetowego portalu informacyjnego w celu za-
chęcenia i ułatwienia Polonii i Polakom powrotu do kraju. Drugi projekt (dotacja na 
kwotę 2 920 500,00 PLN) obejmuje monitorowanie i analizę procesów migracyjnych 
w kontekście powrotów do Polski Polaków oraz osób polskiego pochodzenia zamiesz-
kałych poza granicami kraju, opracowanie pilotażowego programu wsparcia imigran-
tów, pomoc w adaptacji w Polsce oraz wspieranie ich aktywności gospodarczej i przed-
siębiorczości. Realizowany jest w następujących krajach: Austria, Niemcy, USA, Irlan-
dia, Wielka Brytania, Armenia, Mołdawia, Uzbekistan, Holandia, Hiszpania, Włochy, 
Belgia, Grecja, Rosja i Kirgistan.

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

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zawsze żywo reagował na potrzeby 
dydaktyczne, metodyczne i lokalowe szkół języka polskiego i przedmiotów 
ojczystych poza granicami, zwłaszcza na Wschodzie. Wsparcie Senatu dla 
polonijnych ośrodków nauczania kierowane było za pośrednictwem zarówno 
doświadczonych organizacji pozarządowych, obejmujących swymi działa-
niami wszystkie obszary geograficzne zamieszkiwane przez rodaków, jak 
i mniejszych jednostek skoncentrowanych głównie na Wschodzie. Dla wie-
lu organizacji pozarządowych, które współpracowały z Kancelarią Senatu, 
wspieranie rozwoju polonijnej oświaty stanowiło najważniejszą dziedzinę 
działalności.

Z każdym rokiem Senat asygnował coraz większe kwoty na rozwój po-
lonijnej oświaty. W związku z realizacją w 2011 r. priorytetowego programu 
wspierania szkolnictwa polskiego oraz promowania języka polskiego i kultu-
ry polskiej poza granicami Prezydium Senatu przeznaczyło 27 536 503,90 zł, 
co stanowiło około 44,56% wszystkich środków przeznaczonych na zadania 
programowe. Jednym z najważniejszych beneficjentów pomocy byli Polacy na 
Ukrainie. W 2011 r. Senat przekazał na wsparcie oświaty w tym kraju środki 
w wysokości 4 181 877,20 zł, w tym na pomoc szkołom polskim i placówkom 
oświatowym w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury – 361 370 000 zł.

Pomoc udzielana przez Senat obejmowała również stypendia naukowe, 
zakup podręczników i pomocy naukowych, kolonie letnie i zimowe o charakte-
rze edukacyjnym (nauka języka, literatury i kultury polskiej), konkursy i olim-
piady wiedzy o języku, literaturze i kulturze Polski, aktywność sportową.

Edukacja Polonii i Polaków za granicą, w tym kształcenie młodzieży po-
lonijnej w Polsce, stanowi jeden z kluczowych obszarów tematycznych, na 
którym koncentrują się działania podmiotów korzystających ze wsparcia 
MSZ. Jednakże od początku 2013 r. pojawiają się niepokojące sygnały doty-
czące finansowania szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie.

Proszę o informacje na temat wysokości środków pieniężnych, jakie 
przekazał MSZ w 2013 r. na nauczanie w języku polskim na Ukrainie. Proszę 
o podanie kwoty globalnej, jak również kwot wynikających z rozstrzygnięć, 
które zapadły w ramach konkursu oraz decyzji placówek dyplomatyczno- 
-konsularnych.

Proszę o przedstawienie szczegółowej listy krajowych organizacji poza-
rządowych realizujących w 2013 r. zadania z zakresu nauczania w języku 
polskim na Ukrainie (wraz z kwotami) oraz wykazu placówek, które udzieliły 
wsparcia w tym obszarze, ze wskazaniem nazwy zadania i kwoty przezna-
czonej na jego realizację.

Stanisław Kogut
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Oddowiedd�

Warszawa, 30 lipca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Koguta (pismo nr BPS/043- 

-35-1479/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Senatu RP, 
uprzejmie informuję.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w pełni świadome znaczenia i roli środo-
wisk polonijnych w utrzymaniu łączności kulturowej, językowej i duchowej naszych 
rodaków z ojczyzną. Znajduje to swój wyraz w ciągłym wspieraniu przez rząd i resort 
spraw zagranicznych współpracy z organizacjami polonijnymi.

Środki przekazane z rezerwy celowej w bieżącym roku przez MSZ w ramach ob-
szaru Edukacja Polonii i Polaków za granicą, w tym kształcenia młodzieży polonijnej 
w Polsce, na projekty realizowane dla Polonii na Ukrainie wyniosły 4 188 918,62 zł 
z dostępnej puli 20 882 000,00 zł, w tym w ramach realizacji zadania Organizacja 
pobytów edukacyjno-wypoczynkowych – 3 537 691,62 zł z dostępnych środków w wy-
sokości 10 000 000,00 zł.

Poniżej przedstawiam listę krajowych organizacji pozarządowych realizujących za-
dania z zakresu organizacji pobytów edukacyjno-wypoczynkowych:

1. Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w ra-
mach projektu Pobyt Edukacyjny w Pniewach dla młodzieży ze Wschodu otrzy-
mało 20 075,00 zł.

2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na rzecz projektu Letnia Szkoła Języka 
i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dofinansowa-
no w wysokości 95 354,00 zł.

3. Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na realizację projektu Mobi-
lizacja do aktywności dzieci i młodzieży – promocja Polski i Polskości uzyskała 
69 300,00 zł.

4. Uczniowski Klub Sportowy „Bursa-Puławy” na rzecz projektu Zimowy Sporto-
wy Mix 3 otrzymał 32 165,00 zł.

5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk” na realizację projektu 
Lubelskie szlaki dla Polonii uzyskało dofinansowanie 76 500,00 zł.

6. Caritas Polska na wykonanie projektu Nie ma dzieci, są ludzie J. Korczak – 
wpływ kultury polskiej i języka polskiego na kształtowanie postaw u dzieci 
polonijnych, otrzymała 2 000 000,00 zł.

7. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne Życie” w ramach pro-
jektu Letnie kursy języka polskiego dla dzieci z Białorusi i Ukrainy uzyskało 
17 940,00 zł.

8. Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza na rzecz projektu Ruch 
rzeźbi umysł, serce i ciało 2013 dofinansowano w wysokości 785 750,00 zł.

9. Fundacja Okno na Wschód w ramach projektu Akademia Kreatywnych Liderów 
– pobyty edukacyjne dla młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia z Białoru-
si, Litwy, Ukrainy i Rosji (Obwód Kaliningradzki) otrzymała dotację 4 027,00 zł.

10. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej na projekt Akcja Paczka 2013 uzyskał 
53 690,00 zł.

11. Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego na reali-
zację projektu Wakacyjne Spotkania Młodych Twórców otrzymało 24 620,00 zł.

12. Stowarzyszenie Wspólnota Polska na wykonanie projektu Organizacja poby-
tów edukacyjno-wypoczynkowych uzyskało dofinansowanie 85 360,00 zł.

13. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka w ramach projektu 40 Ju-
bileuszowy Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej 
– Kielce 2013 – OBÓZ POLONIJNY otrzymał 163 346,62 zł.
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14. Towarzystwo im. Marii Konopnickiej na projekt XV Polonijne Warsztaty Arty-
styczne uzyskało 85 000,00 zł.

15. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski na rzecz projektu XIV edycja akcji 
„Podarujmy Dzieciom Lato – wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Bia-
łorusi i Ukrainy” dofinansowano na kwotę 24 564,00 zł.

Z rezerwy celowej w 2013 r. na wsparcie szkół polonijnych, w tym uspołecznianie 
szkolnych punktów konsultacyjnych na Ukrainie, MSZ przekazało 302 800,00 zł z do-
stępnej puli 5 000 000,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na rzecz niżej wymienio-
nych organizacji:

1. Fundacja Polonia Ruthenia, która zrealizowała VI konferencję naukowo-meto-
dyczną „Wspólna przyszłość” pod nazwą „Sytuacja Polaków na Kresach wobec 
dwóch totalitaryzmów okresu II wojny światowej” uzyskała wsparcie w wysoko-
ści 6 500,00 zł.

2. Fundacja Edukacja i Przyszłość w ramach projektu Roczna Szkoła Języka Pol-
skiego dla młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi i Ukrainy otrzymała do-
finansowanie 46 800,00 zł.

3. Stowarzyszenie Wspólnota Polska na rzecz projektu Wspieranie szkół i punktów 
nauczania poza granicami kraju uzyskało dotację 249 500,00 zł.

Dodatkowo na wykonanie innych działań w ramach realizacji obszaru Edukacja 
Polonii i Polaków za granicą, w tym kształcenie młodzieży polonijnej w Polsce asygno-
wano z rezerwy celowej 348 427,00 zł z dostępnej puli wynoszącej 2 882 000,00 zł. 
Suma ta przeznaczona została na następujące projekty:

1. Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej na organizację letniej szkoły 
jęz. polskiego i wiedzy o Polsce Przywrócić korzenie tam, gdzie po polsku mówią 
już tylko cmentarne kamienie otrzymał 1 000,00 zł.

2. Fundacja dla Polonii na rzecz projektu Europa – wspólne dziedzictwo. Edu-
kacja, kształcenie kulturowe i językowe oraz wyżywienie młodzieży polskiego 
pochodzenia ze Wschodu w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium 
św. St. Kostki KSW uzyskała dotację w wysokości 105 600,00 zł.

3. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach projektu Uczmy się wszyscy 
– od przedszkola do seniora dofinansowana została w kwocie 216 827,00 zł.

4. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na realizację projektu Trzy-
stopniowe Studium Metodyki Języka Polskiego dla Nauczycieli Szkół Polonijnych, 
uzyskał wsparcie 25 000,00 zł.

Z punktu widzenia polityki prowadzonej przez MSZ wobec Polonii i Polaków za 
Granicą dofinansowanie projektów oświatowych na rzecz młodzieży polonijnej, zwłasz-
cza na Wschodzie należy do priorytetowych dziedzin wsparcia. Jednocześnie pragnę 
poinformować, że środki przekazane bezpośrednio z budżetu Ministerstwa w ramach 
funduszu polonijnego Szkolnictwo polskie za Granicą (rozdział 80135) przeznaczane 
są przede wszystkim na organizację zajęć języka polskiego dla Polonii. Wsparcie obej-
muje w szczególności wynajem sal lekcyjnych, refundację kosztów dojazdu dzieci do 
szkół, zatrudnienie nauczycieli, a także zakup książek i materiałów niezbędnych do 
nauki. W ramach tego funduszu dofinansowywane są ponadto konferencje oświato-
we, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, imprezy dla dzieci i młodzieży (olimpiady, 
dyktanda, zawody sportowe, wycieczki edukacyjne).

Poniższa tabela przedstawia wartość projektów polonijnych w ramach funduszu 
Szkolnictwo polskie za granicą, realizowanych na Ukrainie w bieżącym roku w rozbiciu 
na poszczególne placówki dyplomatyczno-konsularne. Brak Doniecka wynika z faktu, 
że zadania tego okręgu konsularnego tymczasowo realizuje placówka w Charkowie.

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

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Zarówno w ministerialnych planach współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą na lata 2012 i 2013, jak i w przedłożonej Senatowi RP „Informacji 
rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa 
na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.”, druk senacki 
nr 347, napisano, że jednym z podstawowych założeń, które „mają kreować 
i odzwierciedlać politykę Państwa Polskiego służącą realizacji jego racji sta-
nu”, jest koncentracja środków, a nie ich rozpraszanie „na setki podmiotów 
pośredniczących”. Pragnę przypomnieć, że pozostałe założenia obu ministe-
rialnych planów to: aktywna polityka; koordynacja działań, współpraca i sy-
nergia; autonomia podmiotów realizujących oraz efektywna i konsekwentna 
kontrola. Urzędnicy MSZ wielokrotnie podkreślali w swoich wypowiedziach 
dla mediów, że resort spraw zagranicznych chce współpracować z możliwie 
największą liczbą podmiotów angażujących się we współpracę z Polonią.

Analiza dokumentów Senatu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwią-
zanych z przyznawaniem tychże środków organizacjom pozarządowym po-
kazuje, że plan się nie powiódł. Mimo że MSZ w ramach ogłoszonego kon-
kursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami 
za granicą w 2013 r.”, wprowadzając bardzo wysoki próg uprawniający do 
składania wniosków, rozdysponowało środki na mniejszą liczbę beneficjen-
tów (63 w 2013 r. wobec 115 w 2011 r. w Senacie), nastąpiło ich znacznie 
większe rozproszenie, niż miało to miejsce w Senacie. Jeżeli nawet pominie 
się to, że duża kwota od 2012 r. trafia bezpośrednio do polskich placówek 
dyplomatycznych (w 2012 r. było to 24 422 250,59 zł), co samo w sobie 
ma charakter dekoncentracji, okazuje się, że udziały procentowe w wyko-
rzystaniu środków polonijnych przez trzech dotychczasowych największych 
beneficjentów (Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie” i Fundacja „Semper Polonia”) spadły z 76,51% w 2011 r. 
(ostatni rok dysponowania pełnym budżetem polonijnym przez Senat) do 
59,59% w 2013 r. (pierwszy rok dysponowania wszystkimi, także pose-
nackimi środkami przez MSZ w ramach rezerwy celowej). Podobne wyniki 
otrzymano po przeanalizowaniu procentowych udziałów pięciu (81,31% – Se-
nat versus 68,02% – MSZ), dziesięciu (88,35% – Senat versus 78,54% – MSZ) 
i dwudziestu (92,97% – Senat versus 88,43% – MSZ) największych benefi-
cjentów obu dysponentów środków polonijnych. Wszystkie one potwierdzają 
tezę, że przeniesienie środków z Senatu do MSZ spowodowało ich sięgające 
około 20%, a więc znaczące, rozproszenie.

W związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o szczegółowy opis 
(wyjaśnienie) tego, co kierowany przez Pana resort rozumie pod pojęciem 
„koncentracja środków” w odniesieniu do Polonii i Polaków za granicą. Pro-
szę też o szczegółowe omówienie, w jaki sposób w minionym roku realizowa-
no pozostałe podstawowe założenia „Planu współpracy z Polonią i Polakami 
za granicą w 2012 r.”, to jest aktywną politykę; koordynację działań, współ-
pracę i synergię; autonomię podmiotów realizujących oraz efektywną i kon-
sekwentną kontrolę. Jakie efekty przyniosły te działania? Jak były oceniane 
przez krajowe organizacje pozarządowe oraz Polonię i Polaków za granicą?

Robert Mamątow
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Oddowiedd�

Warszawa, 7 sierpnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Roberta Mamątowa (pismo nr BPS/043- 

-35-1480/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Senatu RP, 
uprzejmie informuję.

Koncepcja koncentracji środków przeznaczonych na działania z zakresu współpra-
cy z Polonią i Polakami za granicą polega na powiązaniu ich z realizacją priorytetów 
polityki wobec polskiej diaspory określonych przez rząd.

Aktywna polityka polonijna MSZ opiera się na Planach współpracy z Polonią 
i Polakami za granicą przygotowywanych w cyklu rocznym, które określają zarówno 
priorytety merytoryczne, jak i geograficzne, wraz z zakresem wsparcia finansowego. 
Koncentracja środków budżetowych w MSZ pozwala skuteczniej realizować zadania 
określone w ww. dokumentach. Założenia Planu Współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą realizowane są poprzez działania polskich placówek konsularnych oraz pol-
skich organizacji pozarządowych, instytutów i jednostek samorządu terytorialnego, 
którym zlecane jest wykonanie zadań w postępowaniu konkursowym „Współpraca 
z Polonią i Polakami za granicą”.

Przywołane przez Senatora Mamątowa organizacje: Stowarzyszenie Wspólnota Pol-
ska, Fundacja „Semper Polonia” oraz Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie nadal 
pozostają największymi beneficjentami konkursu. Zasadniczym kryterium oceny pro-
jektu jest jego jakość. Nigdy nie zakładaliśmy, że duże organizacje, a priori otrzymają 
dotację w całkowitej wnioskowanej wysokości. Spodziewaliśmy się za to, że przed-
stawiane przez nie projekty będą w lepszy sposób wpisywały się w priorytety polskiej 
polityki w stosunku do Polonii i Polaków za granicą.

W roku bieżącym, po rozliczeniu wszystkich sprawozdań z wykonania dotacji 
udzielonych w 2012 r. będziemy z pewnością gotowi do sformułowania pierwszych 
wniosków wypływających z konsolidacji w MSZ finansów przeznaczonych na współ-
pracę z Polonią i Polakami za granicą. Z pewnością już teraz można stwierdzić, że 
wydatkowanie większości środków w kwocie przekraczającej 52 mln PLN w drodze 
konkursu publicznego, z jasno zdefiniowanymi kryteriami formalnymi i merytorycz-
nymi, pozwoliło wyłonić najciekawsze projekty oraz instytucje o stabilnej kondycji 
finansowej, zainteresowane aktywną współpracą z organizacjami polonijnymi.

Z zadowoleniem odnotowujemy, że większość organizacji współpracę z MSZ ocenia 
pozytywnie, zarówno pod względem jasno wytyczonych założeń merytorycznych, jak 
i przejrzystości samej procedury.

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

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

30 maja 2013 r., na mocy uchwały Rady Miasta Lwowa, Polacy we Lwo-
wie otrzymali w użytkowanie nieruchomość z przeznaczeniem na Dom Polski.

Na 32. posiedzeniu plenarnym Senatu w dniu 24 kwietnia 2013 r. Pan 
Minister przekazał informację, że resort spraw zagranicznych posiada wie-
dzę na temat kosztów wyremontowania budynku, który będzie służył jako 
Dom Polski we Lwowie. Oznajmił Pan również, że MSZ zarezerwowało na 
ten cel środki.

W związku z wysokim stopniem ogólności tej informacji proszę o udziele-
nie pisemnej odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jakie jest miejsce lokalizacji budynku przeznaczonego na Dom Polski 
i kto będzie jego prawnym użytkownikiem? Kto jest prawnym użytkowni-
kiem nieruchomości, na której budynek jest zlokalizowany?

2. Czy została już zawarta umowa użytkowania obiektu, a jeśli tak, to 
na jaki okres?

3. Jakie są parametry użytkowe i techniczne obiektu, w tym w szczegól-
ności:

— liczba i przeznaczenie pomieszczeń,
— powierzchnia działki, na której obiekt jest zlokalizowany,
— powierzchnia zabudowy,
— powierzchnia całkowita i użytkowa budynku,
— istniejące uzbrojenie techniczne?
4. Jakie wnioski wynikają z oceny technicznej stanu obiektu i kto jej do-

konał (kwalifikacje zawodowe osoby dokonującej oceny)?
5. Ile będzie kosztował remont budynku i jaki będzie jego zakres w opar-

ciu o sporządzoną dokumentację projektowo-kosztorysową?
6. Środki finansowe w jakiej wysokości Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych zarezerwowało na remont tego budynku w bieżącym roku? Jaki jest 
kształt harmonogramu rzeczowo-finansowego? Czy całość przewidzianych 
robót możliwa jest do wykonania w 2013 r.?

7. Czy opracowano program użytkowania obiektu?
8. Jakie są przewidywane roczne koszty eksploatacji obiektu? Jakie 

będą źródła finansowania tych kosztów?

Marek Martynowski
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Oddowiedd�

Warszawa, 29 lipca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Marka Martynowskiego (pismo 

nr BPS/043-35-1481/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Se-
natu RP, uprzejmie informuję.

Do przekazania budynku przy ul. Szewczenki 3A we Lwowie w 49-letnie użytkowa-
nie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie (FOPnU), reprezentującej środowisko 
polskie, wymagana była uchwała Rady Miasta Lwowa. Została ona podjęta 30 maja 
br. Formalne przejęcie nieruchomości i podpisanie stosownej umowy wymaga jed-
nak uprzedniego wyjaśnienia szeregu kwestii prawnych, a także przeprowadzenia in-
wentaryzacji. Dopiero wówczas będzie można uzgodnić z partnerem ukraińskim treść 
ostatecznego dokumentu w tej sprawie.

Jeden z problemów, które pozostają do rozwiązania po stronie miasta Lwowa wy-
nika z faktu, że budynek do niedawna podlegał Ministerstwu Obrony Ukrainy i był 
wyłączony spod jurysdykcji miasta. W praktyce oznacza to, iż do obiektu nie była 
przypisana konkretna działka ziemi. Dlatego podjęte zostały starania o przyznanie 
FOPnU znajdujących się obok budynku trzech innych małych obiektów: składu, war-
towni i małej pracowni. Są one funkcjonalnie powiązane i mają wspólne ogrodzenie. 
Na sesji w dniu 18 lipca br. Rada Miejska Lwowa przegłosowała przejęcie ich na stan 
miasta, przy czym wyraźnie zapowiedziano, że będą one przeznaczone na potrzeby 
Domu Polskiego, do czego prawdopodobnie będzie potrzebna nowa uchwała RML.

Brak podpisanej umowy o przejęciu budynku przy ul. Szewczenki 3A przez FOPnU 
skutkuje dalszą obecnością w budynku służb kwatermistrzostwa garnizonu lwow-
skiego, mimo że z formalnego punktu widzenia nie są one już jego użytkownikiem 
i otrzymały nową lokalizację biur. Dzieje się tak również na prośbę Konsulatu Gene-
ralnego RP, gdyż miasto nie ma środków na bieżące utrzymanie i pilnowanie obiektu. 
Uroczyste przekazanie budynku FOPnU planowane jest we wrześniu br., pod warun-
kiem rozwiązania do tego czasu zasadniczych problemów prawnych.

W tej sytuacji niemożliwa jest jednoznaczna odpowiedź na pytanie trzecie. Zgodnie 
jednak z dostępną Konsulatowi Generalnemu informacją, w budynku przy ul. Szew-
czenki 3A znajduje się około 20 pomieszczeń użytkowych, w tym piwnice (o powierzch-
ni 238 m2), parter (589 m2) i piętro (616 m2). Przypisana do budynku działka ma 
powierzchnię 0,18 ha. We wspomnianym drugim wariancie, Polacy dysponowaliby 
dodatkowo budynkami o powierzchni ponad 500 m2 łącznie oraz działką o powierzch-
ni 0,44 ha. Teren jest uzbrojony i skanalizowany.

Wstępnej oceny technicznej budynku jesienią 2012 r. dokonała firma F.H.U. „Ra-
inbow” (Zbigniew Krzywucki, Ostrów 217, 37–700 Przemyśl, REGON: 650077232, 
NIP: 795-105-63-40). Oto fragment tej ekspertyzy: „Budynek wzniesiony w 1915 r. 
jako część koszar wojskowych, do czasów dzisiejszych nie miał żadnej przerwy w użyt-
kowaniu. Stan głównych elementów konstrukcyjnych dobry, fundamenty uszkodzone 
tylko miejscowo na skutek działania wody deszczowej, pęknięcia ścian na narożnikach 
wewnętrznych na skutek osiadania budynku, związanego z bliską linią tramwajową, 
brak silnego zawilgocenia ścian piwnic. Ściany zewnętrzne w stanie dobrym, elementy 
ozdobne elewacji do odtworzenia – obecne odspojone od ścian. Stropy drewniane nie 
sygnalizują uszkodzenia podczas użytkowania. Stolarka okienna w części oryginalna, 
w części wymieniona na okna PCV, stolarka drzwiowa całkowicie wymieniona. Klatki 
schodowe w stanie dobrym. Dach pokryty blachą ocynkowaną bezpośrednio na stare 
uszkodzone pokrycie, więźba dachowa w stanie dobrym naprawiana. Budynek w nie-
dawnym czasie w części publicznej remontowany”. Ponadto, jako obiekt niebędący 
formalnie zabytkiem, może być gruntownie przebudowywany i modernizowany.
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Wspomniana ekspertyza nie obejmowała analizy stanu obiektów dodatkowych, 
gdyż kwestia ich przejęcia pojawiła się dopiero w 2013 r. Nie musi to jednak oznaczać 
zasadniczej zmiany we wstępnej wycenie koniecznych nakładów na remont Domu 
Polskiego, wynoszącej ponad 3,6 mln PLN. Wstępnie planowano bowiem podniesie-
nie budynku przy ul. Szewczenki 3A o jedno piętro, na potrzeby sali widowiskowej, 
a obecnie pojawiła się możliwość adoptowania na ten cel sąsiedniego składu. Osobne 
koszty będą związane z wyposażeniem obiektu, w zależności od wybranego wariantu 
zagospodarowania. Nakłady poniesione dotychczas, na ekspertyzy budowlane i praw-
ne, nie przekroczyły 100 tys. PLN.

Program użytkowania i eksploatacji nieruchomości zależeć będzie od wielu czyn-
ników. W celu właściwego i zgodnego wykorzystania możliwości, jakie daje Dom Pol-
ski, w grudniu 2012 r. powstała reprezentująca całe środowisko polskie Lwowa Rada 
Konsultacyjna ds. Domu Polskiego, która nadzorować będzie proces formowania się 
odpowiedniej rady programowej i – równolegle – odpowiedniego zarządu finansowo- 
-administracyjnego.

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

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Kluczowym ogniwem w kontaktach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z Polonią i Polakami za granicą były krajowe organizacje pozarządowe. Pod-
czas siódmej kadencji Senatu ponad sto siedemdziesiąt polskich organiza-
cji i jednostek samorządu terytorialnego, realizując zadania we współpracy 
z ponad tysiącem podmiotów skupiających osoby polskiego pochodzenia na 
całym świecie, brało aktywny udział w życiu społecznym, gospodarczym 
i kulturalnym Polski.

Organizacje pozarządowe nie tylko odgrywają decydującą rolę w utrzy-
mywaniu więzi rodaków z ojczyzną, lecz przede wszystkim kształtują społe-
czeństwo obywatelskie. To dzięki potencjałowi ludzkiemu i organizacyjnemu 
każdej, nawet najmniejszej organizacji stowarzyszeniowej, mobilizacji jej 
liderów, członków i wolontariuszy możliwe jest prowadzenie skutecznej po-
lityki państwa polskiego wobec diaspory. Jakość współdziałania organizacji 
oraz wartość współpracy z podmiotami sektora publicznego i prywatnego są 
miernikami kondycji społeczeństwa obywatelskiego.

Niepokoi mnie fakt, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w regulaminie 
konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polaka-
mi za granicą w 2013 r.” zawarło przepis dopuszczający do postępowania 
konkursowego wyłącznie projekty o wartości nie niższej niż 100 tysięcy zł. 
Taka klauzula wyklucza kontynuację wielu cennych inicjatyw zapoczątko-
wanych pod auspicjami Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasem obo-
wiązkiem organów władzy publicznej, w tym administracji rządowej, jest 
włączanie obywateli w proces współdecydowania oraz likwidowanie barier 
ograniczających aktywność obywatelską, a nie ich mnożenie.

Proszę o przedstawienie merytorycznych powodów ustanowienia regula-
minowego progu finansowego, jeśli chodzi o oferty składane w konkursie na 
realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 
w 2013 r.”.

Marek Martynowski

Oddowiedd�

Warszawa, 29 lipca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Marka Martynowskiego (pismo 

nr BPS/043-35-1482/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Se-
natu RP, uprzejmie informuję.

Zapewnienie dobrego poziomu realizacji działań na rzecz Polonii i Polaków za gra-
nicą wymaga m.in. posiadania doskonałych kontaktów wśród polskiej diaspory oraz 
sprawnego aparatu organizacyjnego. W naturalny sposób premiuje to większe organi-
zacje, które mogą sprostać wymogom, zarówno jakościowym, jak i finansowym. Duże 
projekty w większości zapewniają korzystniejsze proporcje liczby beneficjentów do po-
noszonych kosztów.
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U podstaw wprowadzenia do regulaminu konkursu dolnego progu wartości pro-
jektu wysokości 100 000 zł leżało założenie, że regulacja ta będzie motywowała mniej-
sze organizacje do wspólnego przygotowywania większych projektów, spełniających to 
kryterium, a jednocześnie bogatszych programowo i skierowanych do większej liczby 
beneficjentów.

MSZ rozważa możliwość wyodrębnienia w kolejnych edycjach konkursu puli środ-
ków dla mniejszych projektów oraz zastosowania, w odniesieniu do niektórych obsza-
rów tematycznych, mechanizmu re-grantingu.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Przemysława Błaszczyka, 

Roberta Mamątowa, Krzysztofa Słonia, Waldemara Kraski, 
Jana Marii Jackowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 
Henryka Górskiego oraz Bohdana Paszkowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Nie daje nam spokoju sprawa Jana P., skazanego przez Sąd Okręgowy 

w Białymstoku na karę dożywotniego pozbawienia wolności, skazanego bez 
żadnych dowodów ani nawet poszlak. Pisaliśmy już w tej sprawie oświad-
czenia do Pana Prokuratora Generalnego, jednak nie zdecydował się Pan na 
wniesienie kasacji.

Pragniemy jednak zapytać jeszcze raz, na podstawie jakich dowodów 
i na podstawie jakich poszlak (prosimy o wskazanie choćby jednej poszlaki) 
Jan P. został skazany. Wskazujemy też, że na miejscu zbrodni przypisanej 
P. znaleziony został włos niepochodzący ani od P., ani od ofiar – jest wielce 
prawdopodobne, że mógł on pochodzić od rzeczywistego sprawcy zbrodni.

W związku z tym mamy do Pana Prokuratora Generalnego jeszcze jedną 
prośbę. Zajmujący się sprawą P. poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Woj-
ciechowski zwrócił się do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z prośbą o do-
stęp do akt sprawy Prokuratury Rejonowej Białystok–Północ, gdyż według uzy-
skanej przez niego informacji w aktach tej sprawy mogą się znajdować dowody 
niewinności P. Chodzi tu bowiem o zbrodnię bardzo podobną do tej, za którą 
został skazany P. Niestety, prokurator odmówił europosłowi Wojciechowskiemu 
dostępu do tych akt, zasłaniając się potrzebą ochrony spraw intymnych.

Mamy wobec tego prośbę, by Pan Prokurator Generalny sprawdził, czy 
w śledztwie zabezpieczone zostały jakieś dowody pochodzące od domnie-
manego sprawcy, a jeśli tak, to prosimy o porównanie tych dowodów ze 
śladami, zwłaszcza włosem znalezionym w miejscu zbrodni przypisanej P. 
Może się okazać, że chodzi tu o tego samego sprawcę, a to świadczyłoby 
o niewinności P. i nakazywałoby wznowienie jego sprawy.

Prosimy to sprawdzić i dać jeszcze jedną szansę na dotarcie do sprawied- 
liwości. I prosimy jeszcze raz, bardzo stanowczo, w ślad za poprzednimi 
oświadczeniami, o wskazanie choćby jednej poszlaki wskazującej na winę 
P., bo naszym zdaniem nie ma żadnych takich poszlak. Nawet jednej, że 
o całym łańcuchu nie wspomnimy.

Z poważaniem   Krzysztof Słoń 
Marek Martynowski  Waldemar Kraska 
Grzegorz Wojciechowski  Jan Maria Jackowski 
Bogdan Pęk   Wojciech Skurkiewicz 
Przemysław Błaszczyk  Henryk Górski 
Robert Mamątow  Bohdan Paszkowski

Oddowiedd�

Warszawa, 24 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 27 czerwca 2013 r., znak BPS/043- 

-35-1483/13, wraz z załączonym doń oświadczeniem złożonym przez senatorów: Mar-
ka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Przemysława Błasz-
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czyka, Roberta Mamątowa, Krzysztofa Słonia, Waldemara Kraskę, Henryka Górskiego 
i Bohdana Paszkowskiego na 35. posiedzeniu Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r. 
w sprawie skazania Jana P. prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Białym-
stoku na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo Marioli S. i jej córki 
Klaudii S. uprzejmie informuję, że w Departamencie Postępowania Sądowego Pro-
kuratury Generalnej zbadano umorzone śledztwo o sygnaturze 3 Ds. 211/01 Proku-
ratury Rejonowej Białystok–Północ w Białymstoku w sprawie zabójstwa w sierpniu 
2001 r. Agnieszki D., a dokonane ustalenia porównano z materiałami sprawy Sądu 
Okręgowego w Białymstoku, sygnatura III K 104/04 przeciwko Janowi P.

Wcześniej akta sprawy zabójstwa Agnieszki D. zostały również zbadane na pole-
cenie Prokuratora Apelacyjnego w Białymstoku przez Prokuraturę Okręgową w Bia-
łymstoku.

Dokonana po raz kolejny analiza wykazała, że sprawa Sądu Okręgowego w Bia-
łymstoku przeciwko Janowi P. nie ma żadnego związku podmiotowego z umorzonym 
postępowaniem w sprawie zabójstwa Agnieszki D.

Nie budzi też żadnych wątpliwości, że zgromadzone w śledztwie Prokuratury Re-
jonowej Białystok-Północ w Białymstoku o sygnaturze 3 Ds. 211/01 dowody jedno-
znacznie wykluczają udział w tej zbrodni Jana P.

Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Marszałka, że pomimo umorzenia spra-
wy zabójstwa Agnieszki D., poleciłem wykonywanie dalszych czynności procesowych, 
mających na celu wykrycie sprawcy zbrodni, albowiem obecnie mogą to ułatwić utwo-
rzone bazy danych zawierające informacje o sprawcach określonych rodzajów prze-
stępstw. Ponadto w toku wspomnianych czynności zostanie dokonane stosowne ba-
danie porównawcze dowodu rzeczowego w postaci włosa zabezpieczonego w miejscu 
zabójstwa Marioli S. i jej córki Klaudii S. z materiałem genetycznym zabezpieczonym 
w sprawie zabójstwa Agnieszki D.

Odnosząc się do prośby Panów Senatorów zawartej w oświadczeniu z dnia 20 czerw-
ca 2013 r., złożonym podczas 35. posiedzenia Senatu w sprawie dotyczącej wskazania 
dowodów i poszlak, które legły u podstaw skazania Jana P., uprzejmie informuję, że 
w tym zakresie bardzo wnikliwie owe poszlaki i łączący je łańcuch przedstawił Sąd 
Okręgowy w Białymstoku, które to stanowisko w toku postępowania odwoławczego 
zaakceptował Sąd Apelacyjny w Białymstoku, zaś Sąd Najwyższy nie uwzględnił wnie-
sionej w tej sprawie kasacji obrońców skazanego, nie dopatrując się rażącego naru-
szenia prawa i mającego istotny wpływ na treść wyroku.

Pragnę poinformować Pana Marszałka, że akta sprawy Sądu Okręgowego w Bia-
łymstoku, sygnatura III K 104/04 przeciwko Janowi P. były już dwukrotnie badane 
pod kątem ewentualnego wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego, pierwszy 
raz w 2006 r., w ówczesnej Prokuraturze Krajowej funkcjonującej w ramach Mini-
sterstwa Sprawiedliwości pod sygnaturą PR V 861-1541/06, a drugi raz w 2012 r. 
w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej pod sygnaturą PG 
IV KSK 1180/12.

W obu przypadkach, analizujący sprawę prokuratorzy nie stwierdzili zaistnienia 
podstaw do wywiedzenia kasacji przez Prokuratora Generalnego.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka 
oraz senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

1. W związku z interpretacją prawną przedstawioną na stronie interne-
towej Ministerstwa Środowiska „Czy zmieszane odpady komunalne, odpady 
zielone oraz pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania mogą 
być przewożone pomiędzy regionami gospodarki odpadami komunalnymi po 
wejściu w życie uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospo-
darki odpadami?” zwracamy się z prośbą o udzielenie jednoznacznej odpo-
wiedzi, od kiedy zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozo-
stałości z sortowania przeznaczone do składowania należy przekazywać do 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Na podsta-
wie wskazanej interpretacji można byłoby sądzić, że powinno to nastąpić od 
1 stycznia 2013 r., to jest od dnia, kiedy przestają obowiązywać zezwolenia 
na odbieranie odpadów komunalnych. Jednak w przedmiotowej interpreta-
cji stwierdza się ponadto, że „jeżeli gmina wdroży nowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi, wówczas wskazane w ustawie rodzaje odpadów 
komunalnych z terenu tej gminy powinny być przekazywane do regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub – w przypadku ich 
braku – do instalacji do zastępczej obsługi regionu”. W tym miejscu należy 
zauważyć, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi powi-
nien zacząć funkcjonować w gminach nie później niż od 1 lipca 2013 r., a za-
tem dopuszcza się termin późniejszy niż wynikający z interpretacji 1 stycznia 
2013 r. Sprzeczność przytoczonych zapisów jest przyczyną niejasności w za-
kresie stosowania odpowiednich przepisów, co jest zgłaszane zarówno przez 
gminy, jak i podmioty odbierające odpady komunalne.

2. Ustawa o odpadach, która weszła w życie w dniu 23 stycznia 2013 r., 
zmieniła definicję regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie ze-
branych odpadów zielonych i innych bioodpadów, dopuszczając uzyskanie 
statusu instalacji regionalnej również przez instalację, w której wytwarzany 
jest materiał po procesie kompostowania lub fermentacji, który nie spełnia 
wymagań dla produktu, ale może być wykorzystany do celów nawozowych 
jako odpad w procesie R10, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozpo-
rządzeniu wykonawczym do ustawy o odpadach. Czy w związku z tym moż-
liwe jest dokonanie zmiany uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami bez przeprowadzania jego aktualizacji i nada-
nie statusu „instalacji regionalnych” instalacjom zastępczym spełniającym 
aktualnie definicję instalacji regionalnej zawartą w ustawie o odpadach?

3. Czy w świetle istniejących regulacji prawnych możliwe jest dokona-
nie zmiany uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodar-
ki odpadami bez przeprowadzania jego aktualizacji na skutek oddania do 
eksploatacji instalacji, która nie spełnia wymagań dotyczących regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych?

4. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w spra-
wie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi (DzU z 2012 r., poz. 630) określa wzór sprawozda-
nia podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 
Czy w przypadku przekazania odpadów posiadaczowi odpadów prowadzą-
cemu zbieranie odpadów należy w dziale II przedmiotowego sprawozdania 
jako sposób zagospodarowania odpadów wpisać metodę R13 „Magazy-
nowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych 
w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy od-
padów)”? Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (DzU z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) gmina jest 
obowiązana osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami. Czy podmiot odbierający od-
pady komunalne, który przekazał je zbierającemu odpady i posiada pisem-
ną informację od niego, komu zostały przekazane te odpady i w jaki sposób 
zagospodarowane, powinien jako sposób zagospodarowania odebranych 
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odpadów komunalnych wpisać metodę R13? Czy w takim przypadku można 
podać nazwę i adres instalacji, do której ostatecznie zostały przekazane od-
pady w celu ich przetworzenia?

5. Prosimy o udzielenie informacji, kiedy zostaną podjęte prace związa-
ne ze zmianą rozporządzenia ministra środowiska z dnia 15 maja 2012 r. 
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, 
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospo-
darowania odpadami komunalnymi (DzU z 2012 r., poz. 630). Urzędy mar-
szałkowskie oraz gminy zgłaszają Ministerstwu Środowiska uwagi, pytania 
oraz propozycje zmian związane z obowiązkiem sprawozdawczym z realiza-
cji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wskazując, 
że obecnie sporządzane sprawozdania są niespójne oraz nie odzwiercie-
dlają rzeczywistego stanu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kon-
sekwencją tego może być zaniechanie działań związanych z rozwijaniem 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach oraz ponoszenie kar 
pieniężnych z tytułu nieosiągnięcia wymaganych celów środowiskowych. 
W celu rzetelnej realizacji obowiązku sprawozdawczego konieczna jest tak-
że analiza wzorów służących obliczeniu osiągniętych poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także służących oblicze-
niu osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulega-
jących biodegradacji przekazanych do składowania.

Andrzej Misiołek 
Leszek Piechota

Oddowiedd�

Warszawa, 30 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka Piechoty, 

przekazane pismem z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: BPS/043-35-1484/13, złożone 
podczas 35. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2013 r., 
w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oddowiedd na oświadczenie senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka Piechoty, 
drzekazane dismem z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: BPS/043-35-1484/13.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: BPS/043-35-1484/13, 
przekazujące oświadczenie senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka Piechoty złożone 
podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r., uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, 
poz. 897, z późn. zm.) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadali zezwolenie na od-
bieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogli wykonywać tę 
działalność bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. Ze względu na fakt, że 
ww. zezwolenia nie zostały wycofane z obrotu prawnego żadnym zapisem ustawo-
wym, podmioty odbierające odpady komunalne, które do końca 2012 r. prowadziły 
działalność na podstawie tych zezwoleń i miały w nich wskazaną instalację, do której 
przekazywały odpady komunalne, a która znajdowała się poza regionem gospodarki 
odpadami mogły – na zasadzie ochrony praw nabytych, której podstawą jest art. 14 
ustawy – do końca 2012 r. przewozić zmieszane odpady komunalne, odpady zielone 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania 
poza region gospodarki odpadami komunalnymi do instalacji wskazanej w posiada-
nym zezwoleniu. Jednakże mogły również nie korzystać z tego uprawnienia i stosować 
obowiązujące przepisy, w tym m.in. uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami.

Jeżeli gmina wdrożyła nowy system gospodarki odpadami komunalnymi przed 
końcem 2012 r., wówczas wskazane w ustawie rodzaje odpadów komunalnych z te-
renu tej gminy powinny były być przekazywane do regionalnych instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych lub – w przypadku ich braku – do instalacji do 
zastępczej obsługi regionu.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2013 r. wszystkie podmioty odbierające odpady ko-
munalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane do przekazywania zmieszanych 
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwa-
rzania odpadów komunalnych.

Data 1 lipca 2013 r. jest datą ostatecznego wdrożenia przepisów ustawy, tj. datą, 
do której powinny zostać ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi na odbieranie lub od-
bieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a co za tym idzie zapewnienie 
pełnego działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 21) określa obligatoryjne przypadki, w których należy dokonać zmiany uchwały 
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Należy do nich 
zmiana podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi lub zakończenie 
budowy regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonej 
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Zmiana w prawie polegająca na moż-
liwości zmiany statusu instalacji z zastępczej na regionalną powoduje konieczność 
zmiany uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami będzie konieczna w przy-
padku, gdy nie znajdują się w nim informacje odnośnie do instalacji wskazanych 
w uchwale.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o odpadach uchwała w sprawie wykonania wo-
jewódzkiego planu gospodarki odpadami określa regiony gospodarki odpadami ko-
munalnymi, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych re-
gionach oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów. Oznacza 
to, że oddanie do eksploatacji instalacji, która nie stanowi instalacji regionalnej lub 
zastępczej nie powoduje konieczności zmiany uchwały. Jeżeli instalacja ta miałaby 
stanowić instalację zastępczą wymagałoby to zmiany przedmiotowej uchwały, a także 
planu, jeśli instalacja ta nie była w nim wskazana.
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Zgodnie z załącznikiem 1 dział II rozporządzenia Ministra Środowiska w dnia 
15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunal-
nych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630) należy podać nazwę i adres 
instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne lub zgodnie z odnośnikiem 
6 nazwę i adres podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport odpadów, 
któremu przekazano odebrane odpady komunalne. Jeżeli podmiot odbierający odpa-
dy komunalne przekazuje je innemu podmiotowi powinien w kolumnie nazwa i adres 
instalacji podać nazwę podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport 
odpadów, któremu przekazano odebrane odpady komunalne, natomiast w sposobie 
zagospodarowania odpadów wpisać R13.

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Środowiska otrzymuje uwagi dotyczące prze-
pisów zawartych w rozporządzeniach wydanych do ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Wszystkie te uwagi są wnikliwie analizowane i na podstawie 
dokonanej analizy podjęte zostaną stosowne działania.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

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

Szanowny Panie Premierze!
Z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, 

która zastąpiła obowiązującą od 1991 r. ustawę o zakładach opieki zdrowot-
nej. Na gruncie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ustaliło się orzecznic-
two sądów administracyjnych, zgodnie z którym niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej, zakładane na przykład przez spółki prawa handlowego, są od-
rębnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a tym 
samym przysługuje im zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Co więcej, orzeczenia odnoszące się do stanu prawnego obowiązującego 
do wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej nadal zapadają, na przy-
kład 26 kwietnia 2013 r. NSA oddalił skargę kasacyjną izby, stwierdzając, 
że NZOZ jest – jako jednostka nieposiadająca osobowości prawnej – podat-
nikiem CIT i ma prawo do zwolnienia z podatku, sygn. II FSK 1770/11. NSA 
powołał się na swoje wcześniejsze orzeczenia w podobnych sprawach, sygn. 
II FSK 978/07.

Niemniej zmiana stanu prawnego po wejściu w życie ustawy o działalno-
ści leczniczej powoduje, że argumenty przytaczane za tezą o podmiotowości 
podatkowej NZOZ mogą budzić wątpliwości.

Pojawiły się już pierwsze interpretacje podatkowe stwierdzające, że 
po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej nie ma już odrębnych 
jednostek organizacyjnych pod nazwą NZOZ, zaś podatnikiem jest podmiot 
leczniczy, którym jest bezpośrednio spółka jako przedsiębiorca, w zakresie, 
w jakim prowadzi działalność leczniczą, na przykład interpretacja dyrektora 
Izby Skarbowej w Katowicach IBPBI/2/423-131/12/PC.

W związku z tym proszę o udzielenie informacji, czy w ocenie Minister-
stwa Finansów w chwili obecnej spółki kapitałowe, w tym w szczególności 
spółki kapitałowe powstałe po przekształceniu z samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej w trybie przepisów ustawy o działalności lecz-
niczej, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, czy też 
podatnikiem będzie przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, na przykład 
dawny NZOZ, oraz czy przysługuje im zwolnienie od podatku CIT, o którym 
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Proszę także o uwzględnienie 
sytuacji spółek, których udziałowcami, akcjonariuszami są jednostki samo-
rządu terytorialnego.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki

Oddowiedd�

Warszawa, 23 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo, przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana 

senatora Rafała Muchackiego, w sprawie opodatkowania zakładów opieki zdrowotnej, 
przedstawiam wyjaśnienia w tej kwestii.
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W przesłanym oświadczeniu Pan senator Rafał Muchacki zwraca się z pytaniem, 
czy w chwili obecnej spółki kapitałowe, w tym w szczególności powstałe po przekształ-
ceniu z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej są podatnikami podat-
ku dochodowego od osób prawnych oraz czy przysługuje im zwolnienie od podatku 
CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.

Odnosząc się do powyższego uprzejmie informuję, iż na gruncie obowiązującej do 
dnia 30 czerwca 2011 r. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) istniał podział zakładów opieki 
zdrowotnej na publiczne i niepubliczne, oparty na kryterium podmiotu, który zakład 
utworzył. Natomiast obowiązująca od dnia 1 lipca 2011 r. ustawa z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) nie zawiera już 
konstrukcji prawnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ). Z dniem jej 
wejścia w życie NZOZ-y stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych.

W odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego do końca czerwca 2011 r., 
z orzecznictwa sądów administracyjnych (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 maja 
2006 r., sygn. I SA/Wr 348/05, wyrok NSA z dnia 8 października 2008 r. II FSK 
978/2007), wynika, iż NZOZ utworzony przez osobę prawną, posiada zdolność praw-
ną, odrębną strukturę organizacyjną, odrębny przedmiot działania, odrębną gospo-
darkę finansową, odrębny majątek, a zatem, zdaniem tych sądów jako jednostka or-
ganizacyjna niemająca osobowości prawnej może korzystać ze zwolnienia od podatku 
dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. W wyroku NSA z 26 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 
1770/11), sąd również uznał, iż niepublicznej placówce przysługuje status podatnika 
CIT i wynikające z niego uprawnienia. Jednakże teza tego wyroku odnosi się do oceny 
prawa do zwolnienia w stanie prawnym obowiązującym do końca czerwca 2011 r.

W obowiązującym stanie prawnym podmiotami leczniczymi są przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działający we wszel-
kich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, a więc 
i osoby prawne, w tym spółki kapitałowe. Z uwagi na to, iż ustawa o działalności 
leczniczej dopuszcza możliwość przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową oraz mając na uwadze, że ustawa o podatku 
dochodowym od osób prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym 
dochodów osób prawnych (art. 1 ust. 1), zasadne jest uznanie, iż podatnikiem po-
datku dochodowego od osób prawnych będzie spółka kapitałowa powstała w wyniku 
takiego przekształcenia.

Stosownie do art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmio-
tem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł 
przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Jakkolwiek zgodnie z art. 17 ust. 1 
pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są docho-
dy podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność w zakresie ochrony 
zdrowia – w części przeznaczonej na te cele, to jednak mając na uwadze postanowie-
nia ust. 1c w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy stwier-
dzić, iż zwolnieniu temu nie podlegają spółki kapitałowe.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Izabela Leszczyna
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Proszę o udzielenie informacji, czy ministerstwo planuje przeprowadze-

nie konkursów umożliwiających uzyskanie dotacji, np. w ramach programu 
POKL, których celem będzie rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Do tej pory przeprowadzane były takie konkursy. Jako przykład można 
wskazać konkurs nr DWF 5.4.2 2 2008 „Tworzenie i wdrażanie programów 
z zakresu poradnictwa prawnego” czy konkurs nr DWF 5.4.2 5 2010 pod ty-
tułem „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego”.

Jak wynika z moich doświadczeń, choć społeczeństwo otrzymuje coraz 
więcej możliwości uzyskania porad prawnych, w tym nieodpłatnie, nadal ist-
nieje ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi, zwłaszcza wśród osób 
niezamożnych, dla których poniesienie wydatku związanego z komercyjną 
poradą jest trudne.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki

Oddowiedd�

Warszawa, 24 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Rafała Muchackiego pod-

czas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca, przedstawiam następujące 
informacje.

Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz systemu poradnictwa praw-
nego i obywatelskiego udzielane jest w obecnej perspektywie finansowej (2007–2013) 
w ramach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Powyższe Działanie wyodrębniono, aby wesprzeć potencjał organizacji 
pozarządowych w celu ich efektywnego i profesjonalnego uczestnictwa w mechani-
zmach partnerstwa. Szczególny nacisk położono na wsparcie organizacji działających 
w obszarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Tworzeniu i wdrażaniu progra-
mów z zakresu poradnictwa poświęcono dwa konkursy (w 2008 i 2010 r.) o łącznej 
alokacji 106 mln PLN, co oznacza, że na drojekty realizowane w tym obszarze 
drzeznaczono ok. 25% środków alokowanych na Działanie 5.4. Do końca 2012 r. 
programy z zakresu bezpłatnego poradnictwa zostały wdrożone w 228 dowiatach.

Ponadto Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje wspólnie z czterema 
partnerami (Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Instytutem Prawa i Społe-
czeństwa INPRIS, Instytutem Spraw Publicznych oraz Związkiem Biur Porad Obywa-
telskich) projekt systemowy Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów 
wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, którego celem jest 
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wypracowanie kierunków i zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez na-
stępujące działania:

∙ opracowanie raportów nt. poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce i za 
granicą,

∙ wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemu 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego, obejmujących zasady działania, współ-
działania, finansowania, oceny i samooceny,

∙ opracowanie na bazie stworzonego modelu jednej spójnej polityki państwa 
w stosunku do podmiotów świadczących poradnictwo prawne,

∙ upowszechnienie wiedzy na temat możliwości i zakresu korzystania z bezpłat-
nych porad prawnych wśród interesariuszy (decydenci, grantodawcy, personel 
instytucji poradniczych) oraz klientów.

Dotychczas w ramach projektu przeprowadzono szereg badań nt. poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego, stworzono mapę bezpłatnego poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego oraz wypracowano wstępną propozycję modelowych rozwiązań doty-
czących funkcjonowania systemu poradnictwa. Zgodnie z założeniami projektu prze-
prowadzone prace mają doprowadzić do zaproponowania rozwiązań, które pozwolą 
stworzyć system poradnictwa prawnego i obywatelskiego, który będzie niósł skutecz-
ną i dostępną pomoc dla wszystkich potrzebujących.

Podjęcie kolejnych inicjatyw mających na celu wsparcie poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego w kończącej się już perspektywie finansowej 2007–2013 nie jest moż-
liwe, ponieważ po zakontraktowaniu środków przewidzianych na realizację projektów 
w ramach konkursów ogłoszonych oraz planowanych do ogłoszenia w 2013 r. całość 
alokacji przeznaczonej na Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora zostanie 
wykorzystana.

Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finanso-
wej, 2014–2020, realizowane będzie w ramach programu krajowego oraz 16 progra-
mów regionalnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami krajowy program operacyjny 
EFS skoncentrowany zostanie na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych po-
lityk sektorowych, natomiast interwencja na poziomie regionalnym będzie dotyczyła 
bezpośredniego wsparcia osób. W związku z powyższym możliwe będzie uwzględ-
nienie usług bezpłatnego poradnictwa w regionalnych programach operacyjnych, 
w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.4 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych 
i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym. Wsparcie funduszy strukturalnych w tym zakresie nie będzie 
jednak dotyczyło systemu instytucjonalnego, lecz zostanie skierowane do określonej 
grupy osób, które dotknięte są ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a dla których 
możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej stwarza szansę na aktywizację spo-
łeczno-zawodową.

Z poważaniem 
 
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jak donoszą media, tuż przy cmentarzu żołnierzy Armii Krajowej w Sur-

kontach na Białorusi, na ziemiach należących w przeszłości do Rzeczypospo-
litej, białoruski kołchoz Boltiszki postanowił stworzyć duży ośrodek hodowli 
krów. Na cmentarzu leżą ppłk Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” i jego żołnierze, 
którzy w sierpniu 1944 r. stoczyli tam bój z Sowietami. Mimo iż sprawa wy-
wołuje oburzenie okolicznych mieszkańców, białoruskie władze trwają przy 
swoim postanowieniu.

Wiele znających sprawę osób – w tym prezes Stowarzyszenia Żołnierzy 
AK na Białorusi Weronika Sebastianowicz – uważa, że sąsiedztwo obór go-
dzi w szacunek dla pochowanych w Surkontach polskich żołnierzy.

W związku z tym chciałbym zadać Panu Ministrowi następujące pytania.
1. Czy problem zakłócenia powagi i godności miejsca spoczynku żołnie-

rzy jest Panu znany?
2. Jakie kroki podjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby zapobiec 

niszczeniu grobów polskich bohaterów AK w Surkontach?
3. Czy ministerstwo sprawuje jakąkolwiek opiekę nad tym cmentarzem?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski

Oddowiedd�

Warszawa, 8 sierpnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Obremskiego (pismo 

nr BPS/043-35-1487/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Se-
natu RP, uprzejmie informuję.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, która jest w tej dziedzinie instytucją wiodącą, dokłada wszelkich starań 
o godne zachowanie polskich miejsc pamięci narodowej za granicą. W każdym uza-
sadnionym przypadku podejmowana jest interwencja i działania dla ochrony naszej 
spuścizny kulturowej i historycznej.

W odniesieniu do sytuacji opisanej przez Pana Senatora Obremskiego pragnę po-
informować, że po odebraniu sygnałów o budowie ośrodka hodowli bydła w bezpo-
średnim otoczeniu cmentarza żołnierzy AK w Surkontach, Konsulat Generalny RP 
w Grodnie podjął niezwłocznie interwencję. Konsul Generalny, po wizycie na miejscu 
w dniu 12 maja br., wystosował pismo do gubernatora grodzieńskiego, Siemiona Sza-
piro, powołując się na art. 3 p. 3 polsko-białoruskiej Umowy o ochronie grobów i miejsc 
pamięci ofiar wojen i represji i zwrócił się o „usunięcie z terenu otaczającego miejsce 
spoczynku wszelkich obiektów nielicujących z powagą tego miejsca”.
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Z odpowiedzi Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego wynika, że 
zgodnie z białoruskimi przepisami strefa ochrony sanitarnej grobów żołnierzy AK we 
wsi Surkonty powinna wynosić nie mniej niż 50 m. Strona polska uzyskała zapew-
nienie, że po zakończeniu prac budowlanych, teren hodowli zostanie zagospodarowa-
ny i ogrodzony. Rolnicza spółdzielnia Produkcyjna „Boltiszki” usunie w najbliższym 
czasie leżący w pobliżu miejsca pochówku zbędny gruz i śmieci budowlane. Konsulat 
Generalny RP będzie monitorował wykonanie tych decyzji.

Niezależnie od opisanej powyżej interwencji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
z własnych środków sfinansowało odnowienie mogił żołnierzy AK w Surkontach.

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

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Od 1997 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocła-

wiu realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa stopnia wodnego 
Malczyce na rzece Odrze w km 300+00”. W strefie oddziaływania tej inwe-
stycji są w szczególności przyległe tereny położone na lewym brzegu Odry 
w gminach Środa Śląska i Miękinia. Przyszłe spiętrzenie wody spowoduje 
istotny wzrost poziomu wód gruntowych na terenach przyległych oraz za-
grozi wytrzymałości wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry. Wały te staną 
się zaporą boczną stopnia wodnego, jednak nie są gotowe do przejęcia tej 
funkcji i nie mają jednolitego zarządcy.

Największe zagrożenie dotyczy lewobrzeżnego odcinka wału Odry od 
miejscowości Zakrzów przez Słup do miejscowości Kobylniki i dalej do stop-
nia wodnego w Brzegu Dolnym. Odcinek ten jest w bardzo złym stanie i wy-
maga pilnej modernizacji, co wykazała powódź w 2010 r. Na ww. odcinku 
wału wystąpiła bowiem wzmożona filtracja i tylko aktywna postawa służb 
lokalnych oraz ofiarność mieszkańców okolicznych miejscowości pozwoliła 
na utrzymanie wody powodziowej w międzywale. Erozja wałów na tym od-
cinku i skala zagrożenia dla życia i mienia mieszkańców miejscowości na 
terenie przyległym do wału Odry jest ogromna.

Obecny zarządca lewobrzeżnego wału rzeki Odry na odcinku od miejsco-
wości Zakrzów do Kobylnic i dalej do Brzegu Dolnego, to znaczy Dolnośląski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (DZMiUW), nie dysponuje środkami 
umożliwiającymi wykonanie modernizacji wału. Jednocześnie odcinek ten, 
znajdując się w strefie oddziaływania budowanego stopnia wodnego, powi-
nien być włączony do zakresu tej inwestycji, a jego modernizacja powinna 
być wykonana w ramach zadania realizowanego przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, analogicznie jak odcinek wału rzeki Odry 
od miejscowości Rzeczyca do Zakrzowa, który został już zmodernizowany 
przez RZGW.

W rezultacie opisanej wyżej sytuacji i po wielu rozmowach z przedstawi-
cielami lokalnych władz pod koniec kwietnia br. DZMiUW wystąpił z wnio-
skiem o przejęcie przez RZGW ww. lewobrzeżnego odcinka wału rzeki Odry 
od miejscowości Zakrzów do Brzegu Dolnego. Jest on bowiem ściśle powią-
zany z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym związanym z budową stop-
nia wodnego.

W związku z powyższym chciałbym poprosić o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania związane z opisanym wyżej problemem.

1. Kiedy zostanie zakończona inwestycja pod nazwą „Budowa stopnia 
wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00”?

2. Jaki jest całkowity koszt ww. inwestycji?
3. Jakie nakłady inwestycyjne poniesiono na przedmiotowe zadanie in-

westycyjne od 1997 r. do chwili obecnej?
4. W jaki sposób w ramach ww. inwestycji zabezpieczono przyległe tere-

ny przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na bezpieczeństwo lokal-
ne i stosunki wodne w trakcie inwestycji po spiętrzeniu wody?

5. Kiedy opisany wyżej lewobrzeżny odcinek wału Odry od miejscowo-
ści Zakrzów do stopnia wodnego w Brzegu Dolnym zostanie przejęty przez 
RZGW?

6. Kiedy opisany wyżej lewobrzeżny odcinek wału Odry, od miejscowo-
ści Zakrzów do stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, zostanie włączony do 
zakresu inwestycji pod nazwą „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece 
Odrze w km 300+00”?

7. Kiedy zostanie wykonana kompleksowa modernizacja opisanego wy-
żej lewobrzeżnego odcinka wału Odry, od miejscowości Zakrzów do stopnia 
wodnego w Brzegu Dolnym, i jaki będzie koszt tej modernizacji?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oddowiedd�

Warszawa, 23 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Obremskiego, złożone 
podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r., w sprawie budowy 
stopnia wodnego Malczyce, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski

Oddowiedd na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego 
złożone dodczas 35. dosiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: BPS/043-35-1488/13, 
przekazujące oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego złożone podczas 35. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r. w sprawie budowy stopnia wodnego 
Malczyce na rzece Odrze, uprzejmie informuję, co następuje.

1. Kiedy zostanie zakończona inwestycja pod nazwą „Budowa stopnia wodnego 
Malczyce na rzece Odrze w km 300+00”?

Planowany termin zakończenia inwestycji pod nazwą „Budowa stopnia wodnego 
Malczyce na rzece Odrze w km 300+00” określa się na koniec 2015 r. Termin ten jest 
realny, pod warunkiem zapewnienia środków pieniężnych dla realizacji tej inwestycji, 
w wysokości wynikającej z zakresu rzeczowego robót pozostających w tym okresie do 
wykonania i zakończenia.

2. Jaki jest całkowity koszt ww. inwestycji?

Całkowity koszt inwestycji określony w aktualnie obowiązującym zbiorczym zesta-
wieniu kosztów z roku 2008 i przeliczony na poziom cen 2013 r. wynosi 822.428 tys. zł 
(słownie: osiemset dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy zł).

RZGW we Wrocławiu w oparciu o zawartą w 2012 r. umowę na uzupełnienie i do-
kończenie prac projektowych w miesiącu czerwcu 2013 r. otrzymało nowe, sporządzo-
ne w poziomie cen IV kwartału 2012 r. opracowanie ZZK /aktualizacja ZZK z 2008 r./. 
Opracowanie to jest obecnie poddawane ocenie i weryfikacji.

3. Jakie nakłady inwestycyjne poniesiono na przedmiotowe zadanie inwestycyjne 
od 1997 r. do chwili obecnej?

Od 1997 r. do końca 2012 r. nakłady finansowe poniesione na realizację przed-
miotowego zadania inwestycyjnego wynoszą 636.542.115,63 zł.

W 2013 r. planowane jest wydatkowanie kwoty 44.000.000 zł ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z „Programu dla Odry 
2006”.



35. posiedzenie Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r. 115

4. W jaki sposób w ramach ww. inwestycji zabezpieczono przyległe tereny przed 
negatywnym oddziaływaniem inwestycji na bezpieczeństwo lokalne i stosunki wodne 
w trakcie inwestycji po spiętrzeniu wody?

W ramach inwestycji, w celu zabezpieczenia terenów depresyjnych leżących na 
lewostronnym zawalu rzeki Odry, podlegających wpływom piętrzenia, zaprojektowano 
i wykonano wzmocnienie oraz zabezpieczenie lewobrzeżnego wału przeciwpowodzio-
wego na długości 6,4 km (od miejsca przecięcia się tego wału z osią projektowanego 
jazu stałego w Rzeczycy w górę rzeki do lasu powyżej wsi Zakrzów).

W oparciu o „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie”, ustalonymi Rozporządzeniem Ministra Ochro-
ny Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r., lewo-
stronny wał przeciwpowodziowy zaliczono do II klasy ważności.

Po powodzi w 1997 r. przepływy obliczeniowe dla budowli klasy II wynoszą: prze-
pływ miarodajny Q1% = 2261 m3/s; przepływ kontrolny Q0,3% = 2760 m3/s.

Wzdłuż tego wału po stronie odpowietrznej wykonano także drenaż. W 2005 r. na 
długości 960 m wykonano przesłonę wodoszczelną z iłobetonu chroniącą wieś Rzeczy-
ca przed negatywnym wpływem spiętrzenia rzeki Odry do poziomu wód gruntowych 
(które może mieć miejsce po oddaniu do eksploatacji stopnia Malczyce). W latach 
2010–2011 wykonano „Kanał odwadniający” o długości 6,1 km.

W warunkach piętrzenia rzeka Odra będzie ciekiem zasilającym, a „Kanał odwad-
niający” i drenaż będą skutecznie odwadniać teren lewego zawala. Po spiętrzeniu Odry 
w dalszym ciągu w dolinie lewobrzeżnej prowadzone będą obserwacje piezometryczne 
oraz pomiary warunków wodnych w celu weryfikacji obliczeń i oceny skuteczności 
funkcjonowania zaprojektowanego systemu urządzeń odwadniających.

Na ukończeniu jest budowa przepompowni w Rzeczycy o wydatku 1,8 m3/s ujmu-
jąca wody przesiąkowe i odprowadzająca je do rzeki Odry oraz budowle wlotowa i wy-
lotowa w wale, które do czasu ukończenia budowy stopnia chronione są przed wodą 
powodziową tymczasowymi grodzami z brusów stalowych.

Do zaprojektowania i wykonania pozostają melioracje szczegółowe na powierzchni 
ok. 300 ha oraz wykonanie rowów melioracyjnych o łącznej długości około 10 km.

Decyzja burmistrza Wołowa nr WIR.ET.7625/20/7,08/06 z dnia 22.01.2009 r. 
określa „Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod na-
zwą budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00 w rejonie wsi 
Rzeczyca, gmina Środa Śląska, Wołów i Brzeg Dolny”. Sukcesywnie i w powiązaniu 
z realizacją robót sporządzane są projekty budowlane i wykonawcze opracowywane 
w oparciu o tę decyzję; zgodną z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska.

W latach 2011–2012 na zamówienie RZGW opracowano analizę wpływu poziomu 
wód rzeki Odry spiętrzonych stopniem Malczyce na poziomy wód terenów lewobrzeż-
nych na odcinku od Rzeczycy do stopnia wodnego w Brzegu Dolnym.

Na podstawie warunków topograficznych, hydrogeologicznych i hydrologicznych 
w lewobrzeżnej dolinie sporządzono modele matematyczne umożliwiające symulacje 
poziomów wody gruntowej w zależności od przyjętego poziomu wody w korycie Odry. 
Wyniki z modeli wskazują, że po spiętrzeniu największe przyrosty poziomu wód grun-
towych (od 1,0 m do prawie 4,0 m) wystąpią w pasie szerokości do około 400,0 m od 
koryta Odry na odcinku od Rzeczycy do Zakrzowa i dalej na wschód aż do m. Głoska. 
Po spiętrzeniu do rz. 101,40 m n.p.m. rzeka Odra od km 291 w dół biegu będzie za-
silać warstwę wodonośną. Jednocześnie po spiętrzeniu Odry na całym południowym 
brzegu rozpatrywanego obszaru rzeka Jeziorka stanie się ciekiem drenującym. Powy-
żej wsi Zakrzów projektowane są 3 kanały obniżające zwierciadło wody gruntowej na 
zawalu i odprowadzające tę wodę do Jeziorki.

5. Kiedy opisany wyżej lewobrzeżny odcinek wału Odry od miejscowości Zakrzów 
do stopnia wodnego w Brzegu Dolnym zostanie przejęty przez RZGW?

6. Kiedy opisany wyżej lewobrzeżny odcinek wału Odry, od miejscowości Zakrzów 
do miejscowości Brzeg Dolny zostanie włączony do zakresu inwestycji pn.: „Budowa 
stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00”?
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7. Kiedy zostanie wykonana kompleksowa modernizacja opisanego wyżej lewo-
brzeżnego odcinka wału Odry, od miejscowości Zakrzów do stopnia wodnego Brzeg 
Dolny, i jaki będzie koszt tej modernizacji?

W ramach inwestycji „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 
300+00” modernizacja lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry od miejscowości Za-
krzów do stopnia wodnego w Brzegu Dolnym nie jest planowana. Wałem na tym od-
cinku zarządza Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. 
Jest to zgodne z podziałem kompetencyjno-administracyjnym wynikającym z aktual-
nie obowiązującej ustawy – Prawo wodne.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze!
W 2010 r. PKP Intercity zdecydowało się na zakup pociągów mogących 

osiągać prędkość nawet 250 km/h. Warty 665 mln euro przetarg na 20 skła-
dów zespolonych, budowę centrum serwisowego i obsługę techniczną po-
ciągów przez siedemnaście lat wygrał francuski Alstom. Umowę podpisano 
w maju 2011 r.

Problemem jest jednak to, że pociągi Pendolino, które są właśnie testo-
wane, nie będą w stanie pokazać swoich całkowitych możliwości na polskich 
torach. Przyczyną tej sytuacji jest stan polskiej infrastruktury. Przez kilka 
miesięcy, aż do zmiany rozkładu jazdy w grudniu 2014 r., będą jeździły 
160 km/godz. Być może przyspieszą do 180 km/godz. na niektórych odcin-
kach Centralnej Magistrali Kolejowej oraz tylko na tych liniach kolejowych, 
które będą do tego dostosowane.

Wątpliwości budzi również fakt, że we włoskich Pendolino, na które wy-
dajemy około 2,7 mld zł, nie będzie żadnych polskich elementów. Oznaczać 
to może, że nie zadbaliśmy w odpowiedni sposób o swoje interesy. Polskie 
firmy także uczestniczą w przetargach zagranicznych, m.in. we Włoszech, 
Czechach czy Niemczech, jednak państwom tym zależy przede wszystkim 
na tym, aby chociaż pewna część takich kontraktów została u nich w kraju. 
Tymczasem w przypadku zamówień Pendolino nie zadbano o żaden offset. 
Ponadto kupowane przez nas Pendolino (po włosku: „wahadełko”) nie posia-
dają funkcji wychylania, która umożliwia szybszą jazdę na zakręcie. Polskie 
Pendolino nie będą się więc wychylały na łukach, a to oznacza, że na krętych 
trasach nie będą mogły jeździć tak szybko jak oryginalne składy tej marki. 
Między innymi dlatego, że w pociągach nie będzie systemu wychylnego, nie 
będą nazywać się Pendolino, tylko Express InterCity Premium.

W związku z powyższym chciałbym zadać Panu Ministrowi następujące 
pytania.

1. Jaki sens ma kupowanie pociągów za 2,7 mld zł, w sytuacji kiedy nie 
będą one mogły w pełni wykorzystać swoich możliwości, a przejazdy z pręd-
kością 160 km/h mogą być obsługiwane przez wielokrotnie tańsze pociągi 
polskiej produkcji?

2. Dlaczego polscy przedsiębiorcy nie mają żadnego udziału w wartym 
wiele milionów euro kontrakcie? Jedyną korzyścią, jaką będzie miała Polska 
z kontraktu na Pendolino, jest nowe centrum serwisowe.

3. Czy i w jaki sposób rząd starał się o to, aby w Pendolino wykorzystać 
również polskie elementy?

Jarosław Obremski

Oddowiedd�

Warszawa, 31 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego w sprawie zakupu 

pociągów Pendolino, przesłane przez Marszałka Senatu RP przy piśmie nr BPS/043- 
-35-1489/13 z dnia 27 czerwca br. przekazuję poniższe wyjaśnienia.
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Przetarg na zakup nowego taboru – prowadzony w trybie dialogu konkurencyj-
nego – został ogłoszony 6 sierpnia 2008 r. Było to postępowanie otwarte i dostępne 
dla wszystkich producentów spełniających wymagania, ponadto prowadzone zgodnie 
z prawem, na zasadach transparentności i z poszanowaniem dobrych praktyk bizne-
sowych. 30 września 2010 r. spółka PKP Intercity SA otrzymała ofertę z konsorcjum 
ALSTOM Konstal SA i ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. w postaci składu zespołowego 
ETR610 „Nowe Pendolino Cisalpino”, bez systemu wychylnego pudła, z możliwością 
rozwijania prędkości do 250 km/h.

Pociągi zespołowe na polskich torach oznaczać będą nową jakość i komfort dla 
pasażera. Nowy tabor pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa zachowy-
wać będzie najwyższe, europejskie standardy. Dzięki realizowanym obecnie przez 
PKP PLK SA projektom infrastrukturalnym do chwili dostawy taboru, udział odcinków 
przystosowanych do prędkości 200 km/h i więcej wzrośnie znacząco, dzięki czemu 
będzie możliwe przygotowanie atrakcyjniejszej dla pasażera oferty przewozowej.

Zakup nowych składów został poprzedzony wielomiesięcznymi pracami i analiza-
mi, podczas których zostały szczegółowo zbadane także inne warianty dostępnych na 
rynku pociągów. W czasie prowadzenia postępowania przetargowego rynek producen-
tów taboru oferował technologie – lokomotywy plus wagony – dopuszczające eksploata-
cję przy zbliżonych prędkościach. Jednak rozwiązanie to w praktyce wiązałoby się ze 
zwiększeniem nakładów ponoszonych przez zarządcę infrastruktury oraz PKP Intercity 
SA. Elementem jaki koniecznie musiał być wzięty pod uwagę było ograniczenie zwią-
zane z naciskiem na oś dla pojazdów kolejowych mogących poruszać się na danej linii, 
które jest nałożone przez zarządcę infrastruktury. Nacisk na oś lokomotywy o prędko-
ści 200 km/h wynosi 21–22 ton, zaś dla pociągu zespołowego jest to wartość 17–18 ton 
na oś. Powyższe ograniczenie jest szczególnie istotne z punktu widzenia trwałości, a co 
za tym idzie, kosztów utrzymania nawierzchni torowej przy wyższych prędkościach, jak 
również prędkościach maksymalnych na łukach. Zakup nowych składów zespołowych 
to projekt w pełni powiązany z modernizacją infrastruktury kolejowej, która docelowo 
służyć będzie nowym pociągom oraz pozwoli na skrócenie czasów przejazdu i podnie-
sienie komfortu podróżowania, co w konsekwencji wpłynie korzystnie na konkuren-
cyjność kolei w korytarzach transportowych (w szczególności E65) i spowoduje wzrost 
liczby pasażerów w dalekobieżnych połączeniach kolejowych.

Nowe pociągi, które przyjęły nazwę Express InterCity Premium, będą oferować 
łącznie 402 miejsca – 57 w klasie pierwszej (z częścią biznes) i 345 w drugiej. Fotele 
w obu klasach będą rozkładane, a każde z miejsc będzie wyposażone w indywidual-
ne oświetlenie oraz gniazdko elektryczne. Na korytarzach oraz na końcu przedzia-
łów zostaną umieszczone stelaże na bagaże. Pociąg będzie wyposażony w wieszaki na 
rowery. Każdy z 20 egzemplarzy będzie zbudowany z siedmioczłonowych pociągów 
z własnym, rozproszonym napędem. Oznacza to, że w składzie nie ma lokomotywy, 
a za napęd odpowiadają silniki rozmieszczone w różnych miejscach pojazdu. Składy 
zostały zaprojektowane z położeniem szczególnego nacisku na obniżenie poziomu ha-
łasu oraz bezpieczeństwo. Przedziały będą wyposażone w system monitoringu oraz 
powiadamiania i przywoływania obsługi pociągu. Kategoria EIC Premium będzie cha-
rakteryzować się nowoczesnym wyglądem ze srebrno-niebieską kolorystyką.

Praktyka europejskich kolei wskazuje, że pociągi z wychylnym pudłem mogą 
mieć zastosowanie w sytuacji, gdy na znacznej części linii kolejowej znajdują się łuki 
o małym promieniu. Tymczasem na linii CMK, tworzącej zasadniczy element połą-
czeń Warszawa – Katowice i Warszawa – Kraków typowe promienie łuków wynoszą 
4000–5000 m – zastosowanie wychylnego pudła nie przyniosłoby żadnych korzyści 
w postaci zmniejszenia czasu przejazdu. Jedynie na linii Warszawa – Gdańsk, o trud-
niejszym układzie geometrycznym, wystąpią różne maksymalne prędkości na poszcze-
gólnych odcinkach dla taboru konwencjonalnego i taboru z wychylnym nadwoziem. 
PKP Intercity, jak również PKP PLK SA przeprowadziły symulację jazdy pociągu na 
północnym odcinku linii E-65, dla różnych wartości przyspieszenia niezrównoważone-
go na poziomie główki szyny. Symulacja PKP PLK SA wskazuje, że pociąg z systemem 
wychylnego pudła przejedzie trasę Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny o około 
12 minut krócej w porównaniu do pociągu pozbawionego tego systemu. Sam mecha-
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nizm wychylnego pudła podnosi koszt zakupu i utrzymania pociągów o ok. 10%. Przy 
czym włączenie warunku rozwiązania wychylnego pudła ograniczyłoby liczbę zainte-
resowanych oferentów ze względu na brak dostępności rozwiązania u szerszej grupy 
producentów taboru.

Kwota około 265 mln EUR dotycząca budowy centrum i usługi utrzymania zo-
stanie zafakturowana przez ALSTOM Konstal SA z siedzibą w Chorzowie. Ponadto, 
pociągi będą w pełni serwisowane w Polsce, przez zatrudnioną tu ekipę, liczącą ok. 
150 osób. Polscy producenci obsługują niektóre zamówienia zlecane przez PKP In-
tercity i tak m.in. 25 fabrycznie nowych wagonów za kwotę 175,03 mln zł brutto 
dostarczy H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o., zaś konsorcjum 
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 
„Mińsk Mazowiecki” SA dokona modernizacji 150 wagonów, za którą otrzyma łącznie 
412 869 180,00 zł brutto.

Na zakończenie pragnę dodać, że składy zespołowe jak również tabor kolejowy 
konwencjonalny to w każdym przypadku zakup realizowany z myślą o eksploatacji 
taboru przez wiele, nawet 30 lat. Dlatego planowanie inwestycji nie może opierać się 
jedynie na aktualnych warunkach infrastrukturalnych, ale dla otoczenia oferowane-
go za 5, 10 czy 15 lat. Również z tego powodu docelowe czasy przejazdów składów 
zespołowych zostaną osiągnięte po zakończeniu prac modernizacyjnych na głównych 
szlakach, przede wszystkim na linii łączącej Warszawę z Trójmiastem. Jazda z pręd-
kością 200 km/h na CMK będzie możliwa od rozkładu jazdy 2014/2015 na około 50% 
całej trasy. Jazda z prędkością powyżej 160 km/h na trasie Warszawa – Gdynia będzie 
możliwa w drugiej połowie 2015 r.

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

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako polityk związany z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem z niepokojem 

śledzę przez ostatnich kilka lat losy połączeń kolejowych w moim wojewódz-
twie. Jednym z kluczowych połączeń jest trasa Wrocław – Jelenia Góra.

Obecnie remontowana trasa przez Wałbrzych jest trasą górską, a co za 
tym idzie – krętą, więc pociąg musi utrzymywać niewysokie prędkości, oraz 
kosztowną.

Czy był rozpatrywany wariant połączenia Wrocławia z Jelenią Górą po-
przez podłączenie trasy do Jeleniej Góry do głównej trasy Wrocław – Dre-
zno? Jak oszacowano koszt takiej inwestycji i jak wypada on w porównaniu 
z obecnie realizowaną inwestycją? Jakie były kluczowe powody rozstrzyg-
nięcia na korzyść obecnie realizowanej trasy?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski

Oddowiedd�

Warszawa, 19 lipca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorskie Pana Senatora Jarosława Obremskiego 

złożone podczas 35. posiedzenia Senatu RP i przekazane do Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka przy piśmie nr BPS/043- 
-35-1490/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku przedstawiam poniższe informacje.

Według „Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2013 z perspek-
tywą do roku 2015” (zwany dalej WPIK), który został przyjęty Uchwałą nr 219/2011 
Rady Ministrów w dniu 7 listopada 2011 roku, prace inwestycyjne dotyczące poszcze-
gólnych odcinków na linii kolejowej nr 274 zostały zaplanowane na lata 2010–2016. 
Celem prowadzonych działań jest między innymi sukcesywne modernizowanie najbar-
dziej wyeksploatowanych elementów nawierzchni kolejowej, obiektów inżynieryjnych 
i sieci trakcyjnej. Wykonane do tej pory prace już skutkują podniesieniem prędkości 
i skróceniem czasu jazdy pociągów.

Obecnie realizowana koncepcja prowadzenia ruchu kolejowego pomiędzy Wrocła-
wiem a Jelenią Górą, linią nr 274 przez Wałbrzych wynika z potrzeb społecznych 
i gospodarczych. Rewitalizacja tej linii jest traktowana priorytetowo, między innymi ze 
względu na fakt, iż Wałbrzych stanowi filar „aglomeracji sudeckiej”, do której zalicza 
się między innymi takie miasta jak: Świebodzice, Boguszów-Gorce, Walim, Kamienną 
Górę, Mierszów, Świdnicę, Dzierżoniów, Bielawę, Pieszyce, Nową Rudę i inne mniejsze 
miejscowości. Obszar aglomeracji zamieszkuje ponad 0,5 mln osób.

Podstawowym środkiem transportu regionalnego i miejskiego w tym obszarze jest 
kolej. W obecnym rozkładzie jazdy na odcinku Wrocław – Wałbrzych Główny kursuje 
36 pociągów stałych, a na odcinku Wałbrzych Główny – Jelenia Góra 18 pociągów sta-
łych. Kolej jest niezastąpiona również w przewozach towarowych. Średniodobowo na 
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odcinku Wrocław – Jelenia Góra linią kolejową nr 274 przejeżdża około 70 pociągów 
towarowych. Rewitalizacja tejże linii umożliwi lepsze wykorzystanie zdolności przewo-
zowej, co w konsekwencji, może poprawić wynik ekonomiczny zarówno Regionu jak 
i zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

W oświadczeniu Pana Senatora zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania in-
nego wariantu połączenia kolejowego Wrocławia z Jelenią Górą. Jest to trasa prze-
biegająca przez Jaworzynę Śląską, Strzegom, Roztokę, Bolków, Marciszów – po linii 
kolejowej nr 274, 137, 302 i dalej 274. Przywrócenie kursowania pociągów według 
tego wariantu wymagałoby odbudowania łącznicy nr 772 Strzegom Międzyrzecz – 
Strzegom Miasto oraz całości linii kolejowej na odcinku Strzegom – Marciszów (około 
37 km linii) wraz z odbudową obiektów inżynieryjnych, posterunków ruchu, urządze-
niami sterowania ruchem kolejowym, itd. Należy nadmienić, że linia ta nie była nigdy 
zelektryfikowana.

Innym, proponowanym przez Pana Senatora wariantem jest podłączenie do linii 
E30. Istnieje możliwość podróży trasą przebiegająca przez Węgliniec, Zgorzelec, Lubań 
Śląski – po liniach kolejowych nr 275, 282, 278, 274. W obowiązującym rozkładzie 
jazdy licencjonowany przewoźnik kolejowy Koleje Dolnośląskie realizuje na tej trasie 
przewozy pasażerskie jako bezpośrednie połączenia autobusami szynowymi bądź po-
łączenia z przesiadką w Zgorzelcu. Polepszenie parametrów, w tym podniesienie pręd-
kości na wspomnianych liniach wymagałoby gruntownej poprawy stanu infrastruktu-
ry, w tym: nawierzchni kolejowej, przejazdów kolejowych, odwodnienia, obiektów in-
żynieryjnych, a także przebudowy wyeksploatowanych urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym. W niektórych przypadkach konieczne byłoby przywrócenie funkcjonalno-
ści posterunków ruchu, posterunków odgałęźnych czy też posterunków dróżników 
przejazdowych, które w chwili obecnej są zamknięte. Należy zwrócić jednakże uwagę 
na fakt, że odcinek Węgliniec – Zgorzelec – Lubań Śląski jest niezelektryfikowany, co 
wymusza konieczność zmiany lokomotywy elektrycznej na spalinową. W przypadku 
dużego zwiększenia ruchu pociągów należałoby rozważyć odbudowę drugiego toru na 
odcinku Zgorzelec – Jelenia Góra.

Chciałbym jednak podkreślić, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej i zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA są 
otwarte na współpracę z województwem dolnośląskim – w szczególności w zakresie 
rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec 
w przyszłej perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

Podnosząc kwestię innych połączeń, propozycję można rozważać tylko w kontek-
ście rozwiązań dodatkowych wymagających uprzednich przygotowań i zapewnienia 
finansowania na przykład w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Obecnie prowadzenie ruchu kolejowego – pasażerskiego pomiędzy Wrocławiem 
a Jelenią Górą, przez Wałbrzych mimo „krętości” linii jest wariantem najbardziej uza-
sadnionym. Wszelkie duże przebudowy są nieekonomiczne w stosunku do możliwych 
do poniesienia nakładów finansowych w relacji do uzyskanych efektów w postaci pod-
niesienia prędkości jazdy czy też skrócenia czasu jazdy. Potwierdzeniem tej tezy jest 
także obecny rozkład jazdy pociągów, w którym czas jazdy pociągu osobowego z Wro-
cławia – przez Wałbrzych do Jeleniej Góry wynosi 2 godziny 30 minut, pospiesznego 
około 2 godziny 20 minut, zaś z Wrocławia przez Legnicę, Węgliniec, Zgorzelec, Lubań 
Śląski 4 godziny 20 minut.

Proszę o przyjęcie 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 sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego

Panie Ministrze!
W połowie kwietnia gościł Pan w mym rodzinnym Wrocławiu, biorąc 

udział w sesji sejmiku wojewódzkiego oraz konferencji prasowej na temat no-
wej ustawy dotyczącej wywozu odpadów. Nie wiem, czy jest Pan świadomy, 
że Pana wizyta wywołała we Wrocławiu bardzo mocny oddźwięk, właściwie 
burzę, zarówno medialną, jak i polityczną. Zarówno media, jak i opozycja 
skupiły się prawie wyłącznie na jednym Pana zdaniu, tym, w którym wspo-
mina Pan o możliwości ustanowienia zarządu komisarycznego w przypadku 
niezakończenia przetargów na wywóz odpadów w ustawowych terminach.

Mam świadomość, że przekaz medialny często bywa uproszczony, 
a Pana wizyta była wyrazem troski, by w stolicy Dolnego Śląska ustawa 
była należycie wdrożona. Niemniej proszę przedstawić mi ścieżkę prawną 
i niezbędny czas – harmonogram do ustanowienia komisarza w gminie za 
niewdrożenie tej ustawy. Jednocześnie proszę o informacje, jakie działania 
podjął rząd w sprawie niewdrożenia ustawy przez władze Warszawy. Czy 
ich postawa powoduje według Pana Ministra konieczność wprowadzenia ko-
misarza?

Proszę też o informacje, czy uczestniczył Pan w konferencji prasowej in-
formującej władze Warszawy o konieczności wdrożenia tej ustawy na czas. 
Jeśli nie, proszę mi wytłumaczyć szczególną troskę o Wrocław.

Proszę także o potwierdzenie, czy byłby Pan skłonny uczestniczyć w se-
sji nadzwyczajnej sejmiku Dolnego Śląska w sprawie niewdrożenia tej usta-
wy przez władze Jeleniej Góry.

Jarosław Obremski

Oddowiedd�  
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 19 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego, przekazane 
pismem z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: BPS/043-35-1491/13, złożone podczas 
35. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2013 r., w załą-
czeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski
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Oddowiedd na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego, 
drzekazane dismem z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: BPS/043-35-1491/13.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: BPS/043-35-1491/13, 
przekazujące oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego złożone podczas 35. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r., uprzejmie informuję.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) nałożyła na gminę wiele obowiązków m.in. ko-
nieczność przeprowadzenia przetargu na odbiór odpadów, gospodarowanie środkami 
pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady (tak jak za wodę czy 
ścieki), oraz egzekwowania od firm odpowiedniej jakości usług (odpowiednie zagospo-
darowywanie odpadów zgodne z prawem).

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w razie nierokującego nadziei 
na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań 
publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właś-
ciwego do spraw administracji publicznej może zawiesić organy gminy i ustanowić 
zarząd komisaryczny na okres od dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz 
wójta na kolejną kadencję. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po 
uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego 
przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy (art. 97 ust. 2 ww. ustawy).

Należy przy tym pamiętać, iż ustanowienie zarządu komisarycznego stanowi jeden 
z najsilniejszych środków nadzoru, ingerujący bezpośrednio w samodzielność gmin-
nej wspólnoty samorządowej i zastosowaniu tego instrumentu powinno towarzyszyć 
pełne przekonanie o wypełnieniu ustawowych przesłanek tym bardziej, iż tego typu 
rozstrzygnięcia podlegają kontroli sądowo-administracyjnej. Celem wskazania tego 
typu środka nadzoru było wskazanie możliwej do zastosowania ścieżki postępowania, 
a także troska o zapewnienie właściwego wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Resort środowiska nie miał na celu szczególnego traktowa-
nia miasta Wrocław, ponieważ wszystkie gminy w Polsce są przedmiotem obserwacji 
i analizy stanu wdrażania przedmiotowej ustawy.

Ponadto informuję, że Ministerstwo Środowiska jest otwarte na spotkania i inne 
kontakty z gminami w sprawie dyskusji odnośnie do wdrażania ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senatora Norberta Obryckiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 11 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierp-

nia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownic-
twa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU 
nr 201, poz. 1180). Zakładano, że wskutek sprzedaży lokali najemcom, 
a tym samym spłaty długoterminowych kredytów udzielonych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych po-
pierania budownictwa mieszkaniowego, na rynek powrócą zamrożone na 
trzydzieści, czterdzieści lat środki finansowe w wysokości około 8 miliar-
dów zł, co przyczyni się do ożywienia gospodarki w sektorze budownictwa 
mieszkaniowego lub w innym uznanym przez rząd za ważny w aspekcie 
społecznym.

Wprowadzone na mocy wymienionej noweli przepisy w praktyce nie 
umożliwiają wykupu mieszkań. Do dzisiaj, to jest ponad rok od wejścia 
w życie ustawy, nie sprzedano żadnego mieszkania z zasobu TBS. Do naj-
istotniejszych przyczyn tego stanu rzeczy należą: poważne trudności inter-
pretacyjne niektórych wprowadzonych przepisów; rygorystyczne, trudne do 
spełnienia wymagania formalnoprawne stawiane przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego wobec składanych w trybie art. 33f ust. 3 ustawy wniosków; 
zbyt wygórowane kwoty opłat za czynności bankowe wykonywane w BGK 
w związku z wyodrębnianiem na własność lokali wybudowanych na wyna-
jem, a także konieczność przekazywania przez TBS środków ze sprzedaży 
mieszkań do Funduszu Dopłat.

Przedstawione przez resort Pana Ministra na początku bieżącego roku 
propozycje zmiany przepisów w rozdziale 4b ustawy o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego starały się wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom towarzystw budownictwa społecznego, jednakże projekt ustawy 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. znacząco odbiega od wypracowanych założeń 
i nie wnosi zmian, o które zabiegały towarzystwa budownictwa społeczne-
go i najemcy lokali. W projektowanej ustawie zapomina się w szczególności 
o wprowadzeniu szczegółowych regulacji dotyczących rozpatrywania wnio-
sków przez BGK oraz możliwości nabycia lokali przez wszystkich najemców, 
a nie tylko tych, którzy są również partycypantami. Nie wspomina się rów-
nież o prywatnych towarzystwach budownictwa społecznego i możliwości 
inwestowania przez nie ewentualnej nadwyżki pomiędzy przychodami z ty-
tułu sprzedaży lokali mieszkalnych a ich zwaloryzowanymi kosztami i prze-
znaczaniem jej na realizację działań statutowych towarzystwa.

W świetle projektowanych zmian jedynie gmina lub związek między-
gminny mogą korzystać ze środków finansowych ze sprzedaży lokali miesz-
kalnych, również tych zbytych przez prywatne towarzystwa budownictwa 
społecznego. Ponadto projekt ustawy nie uwzględnia wielu ważnych ure-
gulowań: możliwości nabycia lokali przez wszystkich najemców bez wzglę-
du na posiadane prawa wynikające z partycypacji oraz wpłaconej kaucji 
zabezpieczającej; możliwości udzielania przez towarzystwa budownictwa 
społecznego bonifikaty na sprzedawane lokale mieszkalne; możliwości prze-
znaczenia premii gwarancyjnej na zakup lokalu w zasobach towarzystwa 
budownictwa społecznego; określenia statusu oraz uprawnień BGK w proce-
sie wyodrębniania i sprzedaży lokali mieszkalnych czy wysokości opłat za 
czynności bankowe pobierane przez BGK w tym procesie.

Według opinii ekspertów środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkal-
nego powinny wystarczyć nie tylko na spłatę odpowiedniej części zadłużenia 
kredytowego towarzystwa wraz z odsetkami, spłatę przypadającej na ten 
lokal części umorzenia kredytu w kwocie nominalnej i pokrycie kosztów wy-
ceny nieruchomości, prowizji i opłat ponoszonych przez towarzystwo z tytułu 
wykonywanych czynności bankowych, ale również na pokrycie kosztów to-
warzystwa związanych z wyodrębnianiem lokali i ich sprzedażą, na spłatę 
udziału własnego towarzystwa w inwestycji, a także na pokrycie kosztów 
amortyzacji lokalu.
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W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielnie odpowiedzi 
na poniższe pytania.

Czy w ramach projektowanej nowelizacji ustawy będą istniały takie 
same możliwości wspierania TBS prywatnych, jak i TBS gminnych?

Czy w ocenie Pana Ministra projektowane zmiany w treści art. 33f ust. 3 
będą wystarczające dla sprawnego i terminowego rozpatrywania wniosków 
przez BGK? Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów bank ten nie 
był w stanie rozpatrzeć ani jednego wniosku.

Jakie działania podejmuje resort Pana Ministra w celu uchwalenia przez 
Sejm nowelizacji ustawy, która dawałaby realne możliwości sprzedaży przez 
towarzystwa budownictwa społecznego lokali z ich zasobów oraz umożli-
wiała TBS inwestowanie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży 
mieszkań na przykład w budowanie lokali na wynajem?

Kiedy można spodziewać się kontynuacji prac nad nowelizacją ustawy 
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego rozpoczę-
tych w Komisji Infrastruktury w dniu 7 marca bieżącego roku?

Z wyrazami szacunku 
Norbert Obrycki

Oddowiedd�

Warszawa, 25 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Norberta Obryckiego złożonym pod-

czas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r., przesłanym pismem znak 
BPS/043-35-1492/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. uprzejmie przekazuję następujące 
stanowisko.

Dziękując Panu Senatorowi za zainteresowanie tematyką przepisów umożliwiają-
cych wykup mieszkań wybudowanych przy udziale środków KFM uprzejmie informu-
ję, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w grudniu ub. 
roku przedstawiło Komisji Infrastruktury propozycję odpowiednich rozwiązań legisla-
cyjnych zmierzających w kierunku poprawy funkcjonowania przepisów związanych 
z wyodrębnianiem na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzy-
stwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe przy udziale preferen-
cyjnego kredytu, wywiązując się tym samym z nałożonego przez Komisję we wrześniu 
ub. roku zobowiązania w tym zakresie. Zaprezentowane propozycje przybrały charak-
ter wariantowy, co miało na celu poddanie ich refleksji Komisji Infrastruktury, celem 
wypracowania jak najkorzystniejszych rozwiązań legislacyjnych, które byłyby korzyst-
ne zarówno z punktu widzenia najemców, partycypantów, towarzystw budownictwa 
społecznego oraz reprezentującego interesy Skarbu Państwa – Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Prowadzone w dalszej kolejności w MTBiGM prace zmierzały do nada-
nia konkretnym już zapisom legislacyjnym właśnie takiego charakteru, co znalazło 
odzwierciedlenie w przedstawionym Komisji w kwietniu br. projekcie zmieniającym 
ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o spół-
dzielniach mieszkaniowych.
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W tym miejscu pragnę zaznaczyć, iż nie podzielam opinii Pana Senatora w od-
niesieniu do braku w tym materiale pewnych szczegółowych regulacji, w tym m.in. 
dotyczących rozpatrywania wniosków przez Bank Gospodarstwa Krajowego, możliwo-
ści nabycia lokali przez wszystkich najemców, a nie tylko tych, którzy są jednocześ-
nie partycypantami oraz możliwości inwestowania przez towarzystwa budownictwa 
społecznego ewentualnej nadwyżki pomiędzy przychodami z tytułu sprzedaży loka-
li mieszkalnych a ich zwaloryzowanymi kosztami i przeznaczeniem jej na realizację 
działań statutowych towarzystwa. W szczególności w przedstawionym Komisji In-
frastruktury projekcie znalazł się zapis mówiący o tym, że na wniosek towarzystwa 
Bank Gospodarstwa Krajowego, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku, ma 
obowiązek ustalenia wysokości zadłużenia przypadającego na zabudowaną nierucho-
mość z tytułu udzielonego kredytu oraz wysokości przypadającej na tę nieruchomość 
części umorzenia kredytu. Ustalenie wysokości zadłużenia ma następować przy tym 
niezależnie od innych czynności wykonywanych przez BGK w związku ze sprzedażą 
lokalu mieszkalnego. Odnośnie do możliwości nabycia lokali w zasobach towarzystw 
budownictwa społecznego, zwracam uwagę Pana Senatora, że po analizie przedsta-
wionych wariantów dotyczących tej kwestii, wybrana została propozycja, zgodnie 
z którą przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez towarzystwo budownictwa 
społecznego będzie mogło nastąpić na rzecz osoby fizycznej będącej najemcą lokalu, 
pod warunkiem wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu 
lokalu. Kwota wpłaconej przez najemcę kaucji musiałaby być jednak w tej sytuacji 
wykorzystana wcześniej przez towarzystwo w procesie inwestycyjnym. W projekcie 
ustawy znajduje się również propozycja rozwiązania, dzięki któremu środki wpłacone 
do Funduszu Dopłat będą mogły zostać wykorzystane na realizację we współpracy 
z gminą nowych inwestycji związanych z budownictwem socjalnym i komunalnym. 
Możliwość uzyskania przez gminę, a nie bezpośrednio przez towarzystwa budownic-
twa społecznego środków pochodzących z tzw. nadwyżki, pozwoliłaby na uniknięcie 
zarzutu sprzeczności projektowanych zapisów z prawem Unii Europejskiej w zakresie 
pomocy publicznej.

W odniesieniu do pytań zadanych przez Pana Senatora, uprzejmie przekazuję na-
stępujące wyjaśnienia.

∙ Czy w ramach projektowanej nowelizacji ustawy będą istniały takie same możli-
wości wspierania TBS prywatnych, jak i TBS gminnych?

Ustawa z dnia 26 października 2005 r. o niektórych formach popierania budownic-
twa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) w aktualnie obowiązującym brzmieniu 
nie różnicuje towarzystw budownictwa społecznego ze względu na strukturę właści-
cielską spółki. Regulacji tego typu nie zawiera również opracowany w MTBiGM projekt 
zmian zapisów ustawy.

∙ Czy w ocenie Pan Ministra projektowane zmiany w treści art. 33f ust. 3 będą wy-
starczające dla sprawnego i terminowego rozpatrywania wniosków przez BGK? 
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów bank ten nie był w stanie roz-
patrzyć ani jednego wniosku.

Przedstawione przez MTBiGM propozycje mają na celu wprowadzenie najkorzyst-
niejszych rozwiązań legislacyjnych zmierzających w kierunku poprawy funkcjonowa-
nia przepisów związanych z wyodrębnianiem na własność lokali mieszkalnych wybu-
dowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszka-
niowe przy udziale preferencyjnego kredytu. Propozycje te zostały poddane refleksji 
Komisji Infrastruktury w celu wypracowania takich rozwiązań legislacyjnych, które 
przyniosą oczekiwane efekty także m.in. w zakresie sprawnego i terminowego rozpa-
trywania wniosków przez BGK.

∙ Jakie działania podejmuje resort Pana Ministra w celu uchwalenia przez Sejm 
nowelizacji ustawy, która dawałaby realne możliwości sprzedaży przez towa-
rzystwa budownictwa społecznego lokali z ich zasobów oraz umożliwiała TBS 
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inwestowanie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży mieszkań, na 
przykład w budowanie lokali na wynajem? Kiedy można spodziewać się kon-
tynuacji prac nad nowelizacją ustawy o niektórych formach popierania budow-
nictwa mieszkaniowego rozpoczętych w Komisji Infrastruktury w dniu 7 marca 
bieżącego roku?

Jak uprzejmie zauważył Pan Senator w swoim oświadczeniu z dnia 20 czerwca 
br., MTBiGM przedstawiło na wniosek Komisji Infrastruktury wariantowe propozycje 
zapisów związanych z wyodrębnianiem na własność lokali mieszkalnych wybudowa-
nych przez towarzystwa budownictwa społecznego i spółdzielnie mieszkaniowe przy 
udziale preferencyjnego kredytu, a następnie propozycje konkretnych zapisów legisla-
cyjnych. Przedłożony przez Ministerstwo materiał zawierający propozycje rozwiązań 
w ww. zakresie jest obecnie przedmiotem oceny komisji sejmowej, w celu podjęcia 
decyzji dotyczącej nadania biegu odpowiedniej procedurze legislacyjnej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Piotr Styczeń 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jednym z podstawowych zadań, które planował rząd po kolejnych wy-

granych wyborach oraz Pan osobiście po otrzymaniu nominacji na stanowi-
sko ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, była poprawa 
infrastruktury kolejowej w naszym kraju. Inwestycje drogowe, budowa dróg 
ekspresowych i autostrad to ogromny sukces rządu, jednak nasila się w Pol-
sce tendencja przewozu towarów komunikacją samochodową. W ten sposób 
doprowadzamy do pogarszania stanu infrastruktury drogowej wybudowa-
nej i utrzymywanej z takim wysiłkiem oraz zwiększamy niebezpieczeństwo 
korzystania z polskich dróg. Samochody ciężarowe nadal rozjeżdżają nasz 
kraj i aby tę sytuację zmienić, należy jak najszybciej wdrożyć długofalowy 
plan działania, który sprawi, że korzystanie z transportu kolejowego w prze-
wozie towarów będzie zdecydowanie częściej wybierane przez przewoźni-
ków. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Po pierwsze, stan infrastruk-
tury, a co za tym idzie wydłużenie czasu przemieszczania się, przewozu to-
warów tą drogą w naszym kraju. Po drugie, koszty związane z korzystaniem 
z infrastruktury kolejowej w Polsce, które są wyższe niż w krajach Europy 
Zachodniej przy nieporównywalnie gorszym stanie tej infrastruktury.

Kolejny problem to brak portów przeładunkowych łączących różne środ-
ki transportu, a przede wszystkim umożliwiających przeładunek kontene-
rowy z transportu kolejowego na kołowy i odwrotnie. W Europie Zachodniej 
na 1000 km dróg kolejowych występują dwa porty przeładunkowe, w Pol-
sce współczynnik ten wynosi 0,5. W związku z tym poprawa infrastruktury 
kolejowej i budowa multimodalnych portów przeładunkowych oraz stosow-
ne regulacje ustawowe powinny zrównoważyć dysproporcje, jakie istnieją 
w naszym kraju, jeśli chodzi o wielkość wolumenu towarów przewożonych 
z wykorzystaniem transportu kołowego i kolejowego.

Należy zatem w szczególności zająć się weryfikacją mapy portów prze-
ładunkowych, tak by znalazły się na niej tereny, które z uwagi na wybudo-
waną bądź budowaną infrastrukturę drogową i kolejową oraz z uwagi na 
położenie geograficzne są naturalnymi lokalizacjami dla powstania portów 
przeładunkowych.

Jednym z takich obszarów jest osiedle kolejowe Zduńska Wola – Karsz-
nice. Na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1925 r. wybudowano linię kolejo-
wą Śląsk – Porty, która przebiega przez Karsznice. Pierwszy pociąg ze Ślą-
ska dotarł tu 8 listopada 1930 r. Zbudowano w Karsznicach parowozownię 
i osiedle mieszkaniowe dla 1300 kolejarzy i ich rodzin.

Miejsce to stanowi doskonałą lokalizację dla posadowienia tu multimo-
dalnego portu przeładunkowego zarówno ze względu na położenie geograficz-
ne, jak i potencjał ludzki miejscowości z ogromnymi tradycjami kolejarskimi. 
Teren, na którym mogłaby powstać multimodalna platforma transportowa, 
należy do PKP SA. Obecnie dostępne są dwie uzbrojone działki o powierzch-
ni prawie 50 ha, położone bezpośrednio przy linii kolejowej nr 131 i około 
200 m od węzła na trasie S8. Wokół znajdują się tereny, które potencjalnie 
mogą posłużyć do dalszego rozwoju inwestycji.

Karsznicki Węzeł Kolejowy, w ramach którego planuje się utworzenie 
multimodalnej platformy transportowej Zduńska Wola – Karsznice, jest jed-
nym z największych węzłów w kraju. Podstawowym atutem utworzenia 
w tym miejscu multimodalnej platformy transportowej jest lokalizacja.

Dwie krzyżujące się linie kolejowe, magistrala węglowa, czyli linia nr 131 
Śląsk – Porty, oraz linia kolejowa nr 14 wraz z czterema łącznicami, tworzą 
kluczowy węzeł na kolejowej mapie Polski.

Zlokalizowane są w tym miejscu również ważne połączenia drogowe: 
obecnie budowana droga ekspresowa S8 ze zjazdem Zduńska Wola – Karsz-
nice (około 200 m od projektowanej platformy przeładunkowej) oraz droga 
krajowa nr 12 (14).

Przedmiotowa koncepcja spełnia wymogi Ministerstwa Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej. Chodzi przede wszystkim o:
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— umiejscowienie na węzłach sieci bazowej TEN-T,
— perspektywę przeładunku w granicach 1 000 000 ton rocznie w ciągu 

kilku lat od utworzenia platformy,
— fakt, że władze powiatu i miasta mają środki na zbadanie rynku prze-

wozu towarów i wstępną dokumentację.
Planowana lokalizacja multimodalnej platformy transportowej Zduńska 

Wola – Karsznice jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego.

Potencjalny obszar oddziaływania multimodalnej platformy transporto-
wej Zduńska Wola – Karsznice wykracza poza zachodnią część wojewódz-
twa łódzkiego. Platforma będzie mogła obsłużyć podmioty gospodarcze rów-
nież z terenu województwa wielkopolskiego i województwa świętokrzyskie-
go, obejmując swym zasięgiem między innymi takie miasta jak: Łódź, Kalisz, 
Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Turek, Konin, Uniejów, Bełchatów, Pabianice, 
Sieradz, Łask, Piotrków Trybunalski, Wieluń, Wieruszów, Koło, Pajęczno, Ra-
domsko, Kępno, Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Opoczno, Końskie, 
Złoczew.

W związku z tym proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące 
pytania.

Po pierwsze, jakie są plany ministerstwa w zakresie rozbudowy infra-
struktury portów przeładunkowych w Polsce?

Po drugie, czy – a jeśli tak, to w jakim trybie – można dokonać zmian na 
projektowanej mapie portów przeładunkowych w Polsce poprzez uwzględ-
nienie na niej obszaru Karsznic?

Po trzecie, czy ministerstwo transportu posiada instrumenty, za pomocą 
których może wesprzeć władze samorządowe w działaniach zmierzających 
do utworzenia na tym obszarze portu przeładunkowego, i czy ministerstwo 
jest zainteresowane powstaniem takiego portu w tym miejscu?

Andrzej Owczarek

Oddowiedd�

Warszawa, 11 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka złożone podczas 

35. posiedzenia Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r., w sprawie lokalizacji platformy 
multimodalnej w Karsznicach, przedstawiam następujące informacje.

W odniesieniu do miejsc przewidzianych dla obsługi transportu multimodalne-
go, w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) na 
terenie Polski wytypowano ogółem 21 terminali (porty morskie, lotniska, terminale 
drogowo-kolejowe), których lokalizacja uwarunkowana jest potrzebami transpor-
towymi kraju. Na terenie województwa łódzkiego (obszar NUTS 2) są to terminale 
w Strykowie oraz Łodzi, które wchodzą w skład transeuropejskiej sieci TEN-T. Ze 
względu na etap zaawansowania prac nad rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropej-
skiej sieci transportowej TEN-T, wnoszenie do niego ewentualnych zmian w zasadzie 
nie jest już możliwe. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z zapisami omawianego 
rozporządzenia, kwestie zmian map sieci TEN-T, a tym samym lokalizacji platform 
multimodalnych, nie są ostatecznie zamknięte. W ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
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omawianego aktu prawnego będzie możliwe włączenie do sieci TEN-T platformy mul-
timodalnej, jeśli spełni ona jeden z poniżej wymienionych wymogów:

1) osiągnięty zostanie pułap 800 tys. ton przeładunku towarów rocznie w przy-
padku ładunków niemasowych

lub
2) w przypadku ładunków masowych, roczny przeładunek osiągnie co najmniej 

0,1% odpowiedniej rocznej wielkości ładunków we wszystkich portach mor-
skich UE.

Z drugiej strony, rozporządzenie zakłada możliwość wykreślenia terminala z sieci 
TEN-T, jeśli jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony w ciągu 6 lat od 
wejścia rozporządzenia w życie.

Planowana lokalizacja multimodalnej platformy transportowej Zduńska Wola – 
Karsznice na styku dwóch linii kolejowych zaliczonych do sieci bazowej TEN-T: ciągu 
kolejowego CE65 oraz linii nr 14 (wchodzącej do sieci transeuropejskiej na odcinku 
z Łodzi do Zduńskiej Woli), a także bliskość budowanej drogi ekspresowej S8 i aglome-
racji łódzkiej mogą być czynnikami przemawiającymi za włączeniem tego terminala do 
sieci TEN-T. Należy mieć jednak na uwadze, że metodologia stosowana przez Komisję 
Europejską w odniesieniu do określania punktowych elementów sieci TEN-T zakłada 
co do zasady wyznaczanie 1 platformy multimodalnej na obszarze NUTS 2 (w Polsce 
poziom województwa).

Uprzejmie informuję, że aktualnie wdrażany na poziomie krajowym Program Ope-
racyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w ramach działania 7.4 Rozwój transportu 
intermodalnego przewiduje możliwość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
(UE) projektów inwestycyjnych polegających na budowie, rozbudowie lub remoncie 
infrastruktury wchodzącej w skład kolejowych lub morskich terminali kontenero-
wych; budowie, rozbudowie lub remoncie infrastruktury wchodzącej w skład centrum 
logistycznego zlokalizowanego w porcie morskim lub na linii kolejowej; zakupie lub 
remoncie urządzeń, instalacji, systemów i wyposażenia terminala/centrum służących 
zarządzaniu; zakupie lub remoncie taboru intermodalnego obejmującego lokomotywy 
manewrowe, specjalistyczne wagony oraz intermodalne jednostki ładunkowe. W ra-
mach tego działania, realizowane są projekty o wartości powyżej 20 mln zł kosztów 
kwalifikowanych wybrane w ramach procedury konkursowej. Informuję przy tym, że 
nabór wniosków do konkursów o dofinansowanie projektów prowadzony był w dwóch 
rundach – termin na składanie wniosków w I rundzie upłynął 30 grudnia 2010 r., na-
tomiast w II rundzie – 15 stycznia 2013 r. Jednocześnie, należy zaznaczyć, że również 
samorządy województw mogą obejmować dofinansowaniem projekty z zakresu trans-
portu intermodalnego, ponieważ dysponują narzędziem prawnym w postaci regional-
nych programów operacyjnych.

Na poziomie krajowym planowana jest kontynuacja wspierania rozwoju transpor-
tu intermodalnego w ramach nowej perspektywy finansowej UE (2014–2020).

Dodatkowo wyjaśniam, że wchodząca w skład ciągu kolejowego CE65 linia kole-
jowa nr 131 poddawana jest obecnie procesowi rewitalizacji na odcinkach Bydgoszcz 
Główna – Tczew oraz Inowrocław – Zduńska Wola – Chorzów Batory. Prace dotyczą 
nawierzchni kolejowej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, obiektów inżynieryj-
nych i elementów branży elektroenergetycznej. Podstawowym założeniem realizowa-
nych działań jest przywrócenie prędkości rozkładowej 120 km/h dla pociągów pasa-
żerskich, likwidacja istniejących ograniczeń prędkości oraz uzyskanie maksymalnego 
nacisku taboru na oś 221 kN.

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

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Z informacji udzielonych przez Stowarzyszenie „Otwarte Klatki” wyni-

ka, iż dochodzi do skrajnych nieprawidłowości przy budowie fermy norek 
w miejscowości Brzeście, gmina Żórawina, niedaleko Wrocławia. Oprócz kon-
fliktu społecznego natury etycznej, który często występuje w podobnych sytu-
acjach, niepokój budzi również podejrzenie naruszenia przepisów prawa.

Jednymi z głównych zarzutów związanych z procesem budowy tej fermy 
norek są naruszenia prawa administracyjnego i postępowania administra-
cyjnego. Ponadto według wyżej wymienionych organizacji większość decyzji 
wydanych w sprawie jest wadliwa z uwagi na uchybienia dotyczące wyda-
nia decyzji środowiskowej oraz brak konsultacji społecznych.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji na temat wiado-
mych Ministerstwu Środowiska nieprawidłowości lub zastrzeżeń oraz wy-
danych opinii.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez pana senatora Andrzeja Persona 

z dnia 20 czerwca 2013 r., przekazane przez Pana pismem z dnia 27 czerwca br. znak: 
BPS/043-35-1494/13 w sprawie przekazania posiadanych opinii, informacji na temat 
nieprawidłowości przy budowie fermy norek w miejscowości Brzeście, gmina Żórawi-
na k. Wrocławia, w załączeniu przesyłam stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oddowiedd na oświadczenie dana senatora Andrzeja Persona 
drzekazane dismem z dnia 27 czerwca br. znak: BPS/043-35-1494/13

W odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Andrzeja Persona dotyczące prze-
kazania posiadanych opinii, informacji na temat nieprawidłowości przy budowie fer-
my norek w miejscowości Brzeście, gmina Żórawina k. Wrocławia, przedkładam, co 
następuje.

Odnosząc się do zagadnienia podnoszonego w oświadczeniu chciałbym podkreślić, 
że rozpoczęcie przez inwestora robót związanych z budową fermy norek w miejsco-
wości Brzeście wywołało silny konflikt społeczny. Protestująca przeciwko realizacji 
przedsięwzięcia miejscowa społeczność oraz zainteresowane sprawą organizacje kie-
rowały do organów administracji liczne wystąpienia, w których zwracano uwagę na 
możliwość wystąpienia nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji związanych z wy-
mienioną inwestycją, w tym także decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 
UG.GE.iRo1/7624/02-08/11, wydanej przez Wójta Gminy Żórawina w dniu 21 kwiet-
nia 2011 roku.

Sygnały o naruszeniu prawa przy wydawaniu tej decyzji spowodowały, że Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu, dalej zwane „SKO we Wrocławiu”, właś- 
ciwe jako organ wyższego stopnia wskazany w art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267) do spra-
wowania kontroli nad prawidłowością decyzji wydawanych przez wójta, wystąpiło do 
Urzędu Gminy Żórawina o przekazanie akt sprawy. Po ich przeanalizowaniu, w dniu 
15 kwietnia br. SKO we Wrocławiu zawiadomiło strony o wszczęciu z urzędu postę-
powania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Żórawina, podjętej 
w sprawie planowanej fermy norek w miejscowości Brzeście.

Postępowanie prowadzone przez SKO we Wrocławiu zakończyło się w dniu 7 czerw-
ca br. decyzją znak: 4136/13/13, w której orzeczono o stwierdzeniu nieważności 
wymienionej wyżej decyzji. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wyższego stopnia 
wskazał na podstawie akt sprawy i analizy treści decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach na rażące naruszenie prawa. Jako najważniejsze wśród przyczyn podjęte-
go w sprawie rozstrzygnięcia wymienić można:

– wydanie decyzji na podstawie wskazanego w sentencji art. 84 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. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Wyjaśnić należy, że określona w ten spo-
sób podstawa prawna decyzji Wójta Gminy Żórawina oraz dodany w sentencji zapis 
o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko SKO we 
Wrocławiu uznało za rażące naruszenie prawa wobec faktu, że przedmiotem postę-
powania było przedsięwzięcie kwalifikujące się na podstawie §2 ust. 51 rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397) do grupy 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zawsze wymagane 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku;

– SKO we Wrocławiu podkreśla również, że mimo opisywanego w uzasadnieniu 
decyzji podjęcia przez organ działań związanych z postępowaniem w sprawie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie akt sprawy widoczne są 
nieprawidłowości. Zgodnie z orzeczeniem SKO we Wrocławiu, biorąc pod uwagę mię-
dzy innymi brak dowodów na prawidłowe podanie do publicznej wiadomości infor-
macji na temat przedsięwzięcia i zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu 
w istocie nie można stwierdzić, aby organ dokonał oceny oddziaływania przedsięwzię-
cia na środowisko;

– SKO we Wrocławiu wskazuje także, że wydana przez Wójta Gminy Żórawina de-
cyzja, wbrew ustawowym wymaganiom nie określa parametrów przedsięwzięcia oraz 
precyzyjnych warunków na jakich może być ono realizowane. Miedzy innymi brak 
wskazania zamierzonej wielkości DJP wynikającej z liczby hodowanych na terenie 
fermy norek oraz określenia warunków dla funkcjonowania fermy po jej wybudowa-
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niu. Nie przeniesiono również do treści decyzji wszystkich warunków wynikających 
z uzgodnienia wydanego w przedmiotowej sprawie przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu bez uzasadnienia faktu pominięcia części warun-
ków określonych przez ten organ ochrony środowiska;

– braki i nieścisłości w materiale dowodowym, na którym oparł się organ przy wy-
dawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (m.in. brak analizy wariantów 
przedsięwzięcia). Po przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko organ wyższego stopnia stwierdził, że nie spełniał on wymagań ustawo-
wych i w tej postaci nie mógł stanowić dostatecznego dowodu w sprawie.

Z uwagi na zawartą w decyzji SKO we Wrocławiu obszerną i bardzo wnikliwą ana-
lizę wskazującą na wadliwość wydanej przez Wójta Gminy Żórawina decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy norek w miejscowości Brzeście 
przekazuję w załączeniu kopię* tego rozstrzygnięcia, aby w razie potrzeby umożliwić 
panu senatorowi dostęp do bardziej szczegółowych informacji.

Dodatkowo w związku z podjętym przez SKO we Wrocławiu rozstrzygnięciem dodać 
należy, że inwestorowi jako stronie postępowania przysługuje prawo do wystąpienia 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W obecnej chwili brak jednak informacji 
na temat ewentualnego skorzystania z przysługującego stronie środka zaskarżenia.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski

* Załącznik do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oświadczenie senatorów Bogdana Pęka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Marka Martynowskiego, Krzysztofa Słonia, 
Jana Marii Jackowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 

Waldemara Kraski oraz Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zapisach zatwierdzonego w dniu 26 marca 2006 r. i realizowanego do 

tej pory przez rząd programu dla energetyki do roku 2030 znajdują się zapi-
sy stanowiące o tym, iż rozpoczynając od 2013 r., należy co roku oddawać 
do eksploatacji 1000 MW nowych mocy, aby polski system elektroenerge-
tyczny był przewidywalny i bezpieczny. Tymczasem ostatnie nowe obiek-
ty, których budowę rozpoczęto w 2005 r., zostały oddane do eksploatacji 
w 2010 r. i 2011 r. – Pątnów, Łagisza po 450 MW oraz Bełchatów – 833 MW. 
W programie planowano także wybudowanie około 17 tysięcy MW nowych 
mocy opartych na węglu kamiennym i brunatnym. W latach 2007–2013 pro-
wadzono prace nad wieloma projektami inwestycyjnymi, które, jak wielo-
krotnie podkreślano, na pewno będą realizowane. Wydatki poniesione na 
przygotowania i realizację tych projektów wyniosły ponad 500 milionów zł, 
a w niektórych przypadkach prowadzone jest postępowanie prokuratorskie.

Ostatnie miesiące pokazały, że rząd w ogóle nie realizuje polityki ener-
getycznej państwa. Polskie grupy energetyczne, które na skutek konsolidacji 
pionowej miały budować nowe moce wytwórcze, zaczęły masowo wycofywać 
się z zaawansowanych projektów. Gdańska Energa wycofała się z budowy 
opalanego węglem kamiennym bloku o mocy 1000 MW w Ostrołęce, PGE 
wycofało się z wybudowania dwóch opalanych węglem kamiennym bloków 
o mocy po 900 MW każdy, Tauron wycofuje się z Jaworzna, gdzie miała po-
wstać elektrownia również o mocy 1000 MW, w Rybniku zrezygnowano z bar-
dzo zaawansowanej inwestycji w opalany węglem kamiennym blok o mocy 
1000 MW. Pod wielkim znakiem zapytania stoi także inwestycja w Pelplinie 
o mocy 2000 MW, którą planuje wybudować jedna ze spółek pana Kulczyka.

Reasumując, jeśli chodzi o wspomniane projekty, musimy mieć świado-
mość, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej do 2016 r. 
polska energetyka zmuszona będzie do odstawienia ponad 7000 MW zain-
stalowanych w starych urządzeniach z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, 
które nie będą spełniać wymagań środowiskowych. W latach 2015–2020 
może wystąpić niedobór energii elektrycznej. Polskie górnictwo nie wydobę-
dzie blisko 18 milionów t węgla – tyle potrzeba do opalenia wspomnianych 
obiektów – a to oznacza, że osiemnaście tysięcy polskich górników zostanie 
pozbawionych pracy. Proces inwestycyjny budowy bloku o mocy 1000 MW 
trwa średnio sześć – siedem lat, tak więc nie ma żadnych szans na to, by 
przed rokiem 2020 do polskiego systemu elektroenergetycznego dołączono 
nowe moce. Na skutek tego zjawiska kilka tysięcy miejsc pracy zostanie 
bezpowrotnie utraconych również na kolei, ponieważ nie będzie potrzeby 
przewożenia węgla z kopalni do elektrowni.

W miejsce elektrowni węglowych proponuje się nam budowę bardzo 
drogich elektrowni opalanych gazem płynącym z Rosji, ale przy obecnych 
cenach energia elektryczna wytworzona z gazu będzie co najmniej dwukrot-
nie droższa w porównaniu z węglem kamiennym, nawet jeśli uwzględni się 
dokupowanie certyfikatów upoważniających do emisji CO2. Co do węgla bru-
natnego, to w Turowie miał powstać nowy opalany węglem brunatnym blok 
o mocy 450 MW, ale niestety również ten projekt został odłożony.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej do 2016 r. pol-
ska energetyka zmuszona będzie do odstawienia ponad 7000 MW zainsta-
lowanych w starych urządzeniach z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, 
które nie będą spełniać wymagań środowiskowych. Jest wielce prawdopo-
dobne, że czarny scenariusz, który przedstawiamy, spełni się, a wówczas 
będziemy musieli przywyknąć do podawanych w środkach masowego prze-
kazu komunikatów, że obowiązuje dwudziesty stopień zasilania, tak jak to 
było w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
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Prosimy Pana Premiera o informacje odnośnie do planu działań rządu 
w sektorze energetyki. Pan Premier po nominacji pana Włodzimierza Kar-
pińskiego na stanowisko ministra Skarbu Państwa stwierdził, że od nowego 
ministra oprócz kwalifikacji i przyzwoitości oczekuje również „twardej ręki 
i bardzo mocnych decyzji” tam, gdzie będzie trzeba, aby bezpieczeństwo 
energetyczne kraju nie zostało narażone na jakikolwiek szwank.

Jakie konsekwencje zamierza wyciągnąć Pan Premier, a tym samym 
i pan minister, wobec członków Rady Nadzorczej Energa Elektrownie Ostrołę-
ka SA, którzy w zamian za wypłacanie im wysokich diet z tytułu członkostwa 
i uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej nie wyciągają konsekwen-
cji wobec zarządu spółki, który swoimi działaniami naraża Skarb Państwa na 
potężne straty? O niegospodarności świadczy ponadto fakt nagminnego za-
trudniania zaprzyjaźnionych kancelarii prawniczych, na przykład BPI, L-cek 
i innych, które za setki tysięcy złotych miesięcznie świadczą usługi prawne, 
jakie równie dobrze mógłby wykonać znajdujący się w strukturze organiza-
cyjnej elektrowni wydział organizacyjno-prawny, gdzie od kilkunastu lat za-
trudnionych jest trzech wykwalifikowanych radców. Tylko w ubiegłym roku 
na usługi świadczone przez wspomniane firmy wydano ponad 2 miliony zł.

Dlaczego tolerowane są nieprawdziwe oświadczenia składane przez 
członków zarządu, że dyrektorzy pionów, którzy używają samochodów służ-
bowych do celów prywatnych, pokonują miesięcznie około 400 km, podczas 
gdy faktycznie przejeżdżają 3–4 tysiące km miesięcznie?

Jakimi argumentami kierowała się rada nadzorcza EEO, wyrażając zgodę 
na zakup na potrzeby zarządu trzech samochodów osobowych marki Škoda Su-
perb z napędem na cztery koła, po 160 tysięcy zł za sztukę? Informuję, że takimi 
właśnie autami jeżdżą członkowie rządu. Czy zarząd spółki córki Skarbu Pań-
stwa ma takie same kompetencje jak na przykład minister konstytucyjny RP?

Czy Pan Premier uważa, że Rada Nadzorcza EEO podjęła uzasadnioną 
decyzję, zezwalając jednemu z członków zarządu na to, aby bez żadnego 
przetargu ani licytacji dokonał zakupu trzyletniego samochodu służbowego 
marki VW Passat za 20% jego wartości? Czy uważa Pan za społecznie spra-
wiedliwe działanie rady polegające na tym, że wiceprezesowi spółki, który 
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ponad 500 tysięcy zł rocznie, przy-
dziela się dodatkowo granty w wysokości kilkunastu tysięcy złotych? Jak 
Pana zdaniem mogą czuć się pracownicy spółki, którzy o tym fakcie dowie-
dzieli się po kilku tygodniach? 

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem   Krzysztof Słoń 
Bogdan Pęk   Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski  Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow  Waldemar Kraska 
Marek Martynowski  Maciej Klima



35. posiedzenie Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r.136

Oddowiedd 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 31 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na złożone podczas 35. posiedzenia Senatu RP, w dniu 20 czerwca 

2013 r., oświadczenie Senatorów Pana Bogdana Pęka, Pana Grzegorza Wojciechow-
skiego, Pana Roberta Mamątowa, Pana Marka Martynowskiego, Pana Krzysztofa Sło-
nia, Pana Jana Marię Jackowskiego, Pana Wojciecha Skurkiewicza, Pana Waldemara 
Kraskę oraz Pana Macieja Klimę, przedkładam następujące wyjaśnienia.

Na wstępie podkreślić należy, że obszar bezpieczeństwa gospodarczego (w tym 
energetycznego) kraju, będący między innymi przedmiotem uwagi Panów Senato-
rów, pozostaje poza kompetencjami Ministerstwa Skarbu Państwa, gdyż to do zadań 
Ministerstwa Gospodarki należą w szczególności sprawy dotyczące funkcjonowania 
krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki 
i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju.

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 inwesty-
cji. W Ministerstwie Skarbu Państwa prowadzone są prace, mające na celu wypraco-
wanie modelu poprawy efektywności realizacji inwestycji w budowę nowych bloków 
energetycznych, gdyż biorąc pod uwagę sytuację na rynku energetycznym, w szcze-
gólności obecne spadki cen energii elektrycznej, należy uznać, że wszystkie projekty 
budowy nowych jednostek opalanych węglem kamiennym lub gazem stają się coraz 
mniej rentowne.

Kwestia rozwoju sytuacji na rynku energii elektrycznej będzie kluczową dla reali-
zacji inwestycji. Warto wspomnieć, że dotychczas wykonywane prognozy – zarówno 
rządowe jak i wykonywane przez inne podmioty, zakładające coroczny, systematyczny 
wzrost cen energii okazały się nietrafione.

W odniesieniu do budowy bloków energetycznych w Opolu, pragnę zapewnić, iż 
przedmiotowa inwestycja zawsze była traktowana przez Rząd, w tym resort skarbu 
jako kluczowa i niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju po-
przez zwiększenie rezerw mocy w Krajowym Systemie Energetycznym.

W odniesieniu do budowy bloku energetycznego w Jaworznie, podkreślić należy, 
że w chwili obecnej jedynie pozostałą do rozstrzygnięcia kwestią jest przedstawienie 
zabezpieczeń bankowych przez głównego wykonawcę kontraktu (konsorcjum Rafa-
ko i Mostostal Warszawa). Brak jest jednak oficjalnych i wiążących decyzji Spółki 
TAURON Polska Energia SA, w sprawie projektu, które mogłyby zmienić aktualny, 
publicznie znany status projektu. W świetle powyższego wszelkie interpretacje tych 
działań, prezentowane przez opinię publiczną, wydają się być przedwczesne.

W odpowiedzi na zawarte w oświadczeniu kwestie dotyczące Spółki ENERGA 
Elektrownie Ostrołęka SA (zwana dalej „EEO” lub „Elektrownią”) wspomnieć należy, 
że korzysta ona z usług firm zewnętrznych w zależności od potrzeb organizacyjnych 
i projektowych. Każda z zatrudnianych przez EEO firm przechodzi procedurę oceny 
jej oferty pod kątem przydatności, ceny i jakości świadczonych przez nią usług. Takiej 
samej procedurze podlegają firmy konsultingowe, takie jak LCEK i BPI.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Spółkę, firma LCEK jest prefero-
wanym przez Grupę ENERGA dostawcą usług z zakresu dialogu społecznego, który od 
dłuższego czasu wspiera nie tylko Elektrownię, ale także inne spółki Grupy ENERGA 
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w tym zakresie. Realizowane przez EEO projekty optymalizacyjne są projektami szcze-
gólnie trudnymi o wysokiej wrażliwości społecznej, dlatego też dokładając wszelkiej 
staranności w prowadzonych projektach, EEO korzysta z usług tej firmy. Konsultanci 
LCEK mają niekwestionowane i wieloletnie doświadczenie w zakresie negocjacji spo-
łecznych z organizacjami związkowymi, które są bezpośrednim partnerem Pracodaw-
cy w procesie uzgadniania i realizacji projektów restrukturyzacyjnych. BPI natomiast 
jest firmą konsultingową specjalizującą się w zakresie optymalizacji procesów, zarzą-
dzania zmianami i komunikacją.

Niemniej Wydział Organizacyjno-Prawny Elektrowni, jest zaangażowany w bieżą-
ce działania związane z obsługą prawną Elektrowni. Charakter zadań świadczonych 
przez firmy konsultingowe LCEK i BPI nie jest tożsamy z funkcjami realizowanymi 
przez Wydz. Organizacyjno-Prawny.

Wykorzystanie samochodów służbowych przez kadrę zarządzającą Elektrownią 
jest zgodne z przyjętą w firmie polityką. Koszty korzystania przez pracownika z samo-
chodu służbowego do celów prywatnych są pokrywane przez pracownika. Koszty wy-
jazdów służbowych są ponoszone przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, niezależ-
nie od tego, czy są realizowane poprzez wykorzystanie samochodów służbowych, czy 
też prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych. Samochody Skoda Superb 
dla członków Zarządu zostały pozyskane na potrzeby Spółki, zgodnie z przyjętymi za-
sadami obowiązującymi w Grupie Kapitałowej ENERGA.

W Grupie ENERGA, standard wyposażenia samochodu określany jest dla po-
szczególnych stanowisk i wynika z poziomu stanowiska, a także charakteru pracy. 
Dodatkowo wyposażenie w postaci napędu na cztery koła stosowane jest jako stan-
dard bezpieczeństwa w przypadku osób, których charakter pracy wiąże się z częsty-
mi i długimi wyjazdami. Z uwagi na to, że samochody służbowe są leasingowane, 
poszczególne spółki nie są ich właścicielami. Taką politykę stosuje również ENERGA 
Elektrownie Ostrołęka SA. Jednocześnie z uwagi na fakt, że samochody są włas-
nością firmy leasingowej, to również wycena i sprzedaż leżą w gestii tej firmy. Po-
wszechnie stosowanym przez leasingodawcę przed zakończeniem umowy leasingu 
podejściem jest oferowanie możliwości wykupu samochodu na określonych przez 
niego warunkach. Pierwszym adresatem możliwości wykupu samochodu zwykle 
była osoba, która użytkowała samochód w trakcie umowy leasingowej. Elektrownia 
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA (a tym bardziej członkowie jej Rady Nadzorczej), 
nie była i nie jest stroną zaangażowaną w negocjacje leasingodawcy z użytkowni-
kiem w tym zakresie.

Struktura i wysokość wynagrodzeń w EEO SA była uprzednio przedstawiana 
w wystąpieniach, z dnia 22 kwietnia 2013 r., 21 maja 2013 r. oraz 28 maja 2013 r., 
na oświadczenia złożone podczas 28., 29. i 32. posiedzenia Senatu, niemniej jednak 
podkreślić należy, że wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ENERGA Elektrownie 
Ostrołęka SA są zgodne z polityką wynagradzania Grupy oraz, że wysokość wynagro-
dzeń kadry kierowniczej EEO SA wynika z ustawy o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi z dnia 3 marca 2000 r.

Trudno zgodzić się z tezą formułowaną przez Panów Senatorów, w oświadczeniu 
z dnia 20 czerwca 2013 r., o tym, że „członkowie Rady Nadzorczej ENERGA Elektrow-
nie Ostrołęka SA powstrzymywali się od czynności nadzorczych wobec jej Zarządu 
w zamian za wypłacanie im diet z tytułu członkostwa i uczestniczenia w posiedzeniach 
Rady Nadzorczej”. Główny akcjonariusz Spółki EEO SA – ENERGA SA nie stwier-
dził, jakoby zachodziły podstawy do odwołania członków Rady Nadzorczej ENERGA 
Elektrownie Ostrołęka SA z pełnionych przez nich funkcji. Rada Nadzorcza Spółki 
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w sposób prawidłowy wykonywała swoje obowiąz-
ki określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Jednocześnie nie wystąpiły 
jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby świadczyć o niedołożeniu przez członków 
Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA należytej staranności wy-
nikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez nich działalności.

W odniesieniu do decyzji Zarządu ENERGA SA o czasowym zatrzymaniu prac 
przygotowawczych do budowy bloku węglowego w Ostrołęce podkreślić należy, że jej 
przyczyną były m.in. trudności z uzyskaniem finansowania w formule Project Finan-
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ce oraz problemy związane z pogorszeniem warunków oferowanych na rynku. Nie-
sprzyjające czynniki wystąpiły zarówno w obszarze rynku energii elektrycznej (spadek 
cen energii, brak zakładanego wzrostu popytu), rynku budowlanego (problemy płyn-
nościowe krajowych koncernów budowlanych), jak i rynku finansowego (utrudniony 
lub niemożliwy dostęp do finansowania w formule project finance). Projekt ten został 
wstrzymany po wydaniu około 2,5% budżetu przewidzianego na jego realizację, gdyż 
brak jest ekonomicznie uzasadnionych podstaw, aby finansować budowę nowego blo-
ku w założonej wcześniej formule. Budowa została doprowadzona do etapu, który 
Grupa ENERGA mogła samodzielnie zrealizować.

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 możliwości 
realizacji nowych przedsięwzięć wytwórczych. Jednakże podkreślić należy, że warun-
kiem koniecznym do uzyskania zarówno komercyjnych jak i publicznych korzyści 
z realizacji nowych inwestycji jest ich ekonomiczna efektywność.

Minister Skarbu Państwa wykonuje prawa z akcji w czterech grupach energe-
tycznych, jednakże jako akcjonariusz, nie ma uprawnień do bezpośredniego oddzia-
ływania na działalność gospodarczą prowadzoną przez te podmioty. Przepisy prawa 
nie dają uprawnień (podobnie jak każdemu innemu akcjonariuszowi) do wkraczania 
w zakres spraw leżących w wyłącznej gestii zarządów tych spółek. Instrumentu takie-
go nie posiadają również Rady Nadzorcze, które zgodnie art. 3751 k.s.h. nie mogą wy-
dawać zarządowi spółki wiążących poleceń co do prowadzenia spraw spółki. Zarząd 
jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością 
wymaganą w obrocie gospodarczym, gdzie nadrzędną zasadą jest interes ekonomicz-
ny podmiotu.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, wyrażam przekonanie, iż stanowią one wy-
starczającą odpowiedź na kwestie poruszone w oświadczeniu Panów Senatorów.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Paweł Tamborski
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Oświadczenie senatora Bolesława Piechy

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W odniesieniu do zadań publicznych „Współpraca z Polonią i Polakami 

za granicą w 2012 r.”, „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – orga-
nizacja programu wsparcia finansowego dla młodzieży polonijnej studiującej 
za granicą w 2012 r.” oraz „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 
w 2013 r.” uprzejmie proszę o podanie imion i nazwisk członków komisji 
konkursowych, wraz ze wskazaniem ich stanowisk służbowych.

Pragnę zauważyć, że w aktach wykonawczych poszczególnych resor-
tów – w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego (na 
przykład zarządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – wy-
danych na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536, ze zm.), udostępnione zostały imiona i nazwiska członków komisji 
konkursowych wraz ze wskazaniem instytucji, które reprezentują. Informa-
cja w podanym zakresie jest informacją ogólnodostępną, podlegającą upu-
blicznieniu.

W regulaminach wszystkich konkursów w ramach postępowań dota-
cyjnych „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” w latach 2012–2013 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zastrzegło, że „ocena złożonych ofert na-
stępuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Pozostaje wobec tego niezrozumiałe, dlaczego Ministerstwo Spraw Za-
granicznych w odniesieniu do rozpatrywania ofert, działając w oparciu o tę 
samą podstawę prawną, co wymieniony wcześniej resort nauki i szkolnic-
twa wyższego, nie udostępnia informacji o składzie komisji konkursowych.

Na dotychczasowe pytania dotyczące tego zagadnienia, zadane w róż-
nym trybie – między innymi na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej – oraz na różnych forach, senatorowie nie 
uzyskali odpowiedzi. W związku z tym liczę na to, że forma oświadczenia se-
natorskiego okaże się skutecznym sposobem działania, który pozwoli Panu 
Ministrowi odnieść się do przedstawionych kwestii.

Z poważaniem 
Bolesław Piecha

Oddowiedd�

Warszawa, 24 lipca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Bolesława Piechy (pismo nr BPS/043- 

-35-1496/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Senatu RP, 
uprzejmie informuję.



35. posiedzenie Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r.140

Zakres informacji udostępnianych przez MSZ w związku z ogłoszeniem wyników 
konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.” wynika z art. 15 
ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z jego 
treścią „ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: 1) na-
zwę oferenta; 2) nazwę zadania publicznego; 3) wysokość przyznanych środków pub-
licznych”.

Kopie wniosków będących przedmiotem prac komisji konkursowej, umów zawar-
tych przez MSZ wraz z załącznikami, a także dokumentów z oceny formalnej i meryto-
rycznej wniosków stanowią akta wewnętrzne resortu i nie podlegają udostępnieniu.

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

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Docierają do mnie głosy mieszkańców powiatu jeleniogórskiego oraz 

przedstawicieli środowisk związanych z ekologią zaniepokojonych planem 
regulacji rzeki Bóbr na odcinku w Wojanowie. Projekt regulacji tego odcin-
ka zakłada bardzo poważną ingerencję w ekosystem celem zabezpieczenia 
tamtejszych mieszkańców przed powodzią. Potrzeby wdrożenia systemu 
zabezpieczeń przed powodzią są niekwestionowane, jednakże po analizie 
sytuacji oraz kilku ekspertyz naukowych zgłaszam wątpliwość co do metod 
regulacji rzeki, jakie mają być tam zastosowane. Wiele z nich stoi w sprzecz-
ności z wymogami Unii Europejskiej – przede wszystkim ramową dyrektywą 
wodną oraz dyrektywą powodziową – a ich konsekwencjami środowiskowy-
mi będzie najpewniej zniszczenie siedlisk gatunków chronionych prawem. 
Jednocześnie realizacja projektu nie gwarantuje osiągnięcia zakładanej sku-
teczności przeciwpowodziowej, co rodzi wątpliwości dotyczące właściwego 
wydatkowania środków publicznych.

Wzmacnianie brzegów narzutem kamiennym w miejscach, gdzie nie jest 
to konieczne, masowa wycinka drzew, prostowanie zakoli i przyspieszenie 
przepływu wody spowodują negatywne zmiany środowiskowe, niekoniecz-
nie dając bezpieczeństwo mieszkańcom. Przykłady obszarów, na których 
rzeki poddane zostały znacznej regulacji, uczą, że podobne metody przy-
czyniają się do przeniesienia zagrożenia powodziami w dolny odcinek rze-
ki i znacznego zwiększenia tegoż zagrożenia. Przyspieszenie zejścia wody 
z górnych obszarów bez zapewnienia wystarczającej wielkości retencji stwa-
rza zagrożenie szybkich, krótkotrwałych wezbrań, niszczących infrastruk-
turę nadrzeczną na odcinkach nadmiernie regulowanych. Rodzi się pytanie 
o celowość masowej wycinki wszystkich drzew rosnących w linii brzegowej 
i chroniących brzegi przed erozją.

Pozytywną alternatywą dla obecnej sytuacji w dolinie Bobru może być 
projekt opracowany i zrealizowany w ramach współpracy wszystkich środo-
wisk skupionych wokół polityki wodnej. Mam tu na myśli właściwe jednost-
ki administracji państwowej, samorząd, organizacje obywatelskie, lokalne 
społeczności i ekologów, a także naukowców wyspecjalizowanych w przed-
miocie gospodarowania zasobami wodnymi.

Przypadek regulacji Bobru można wykorzystać jako inkubator pozytyw-
nego modelu gospodarowania rzekami, modelu, który wdrożony w ogół in-
westycji wodnych w Polsce umożliwi realizację wspomnianych dyrektyw bez 
zwiększania wydatków budżetowych. Co więcej, da szansę na ich lepsze 
spożytkowanie poprzez rozleglejsze inwestycje przeciwpowodziowe zrówno-
ważone środowiskowo i skuteczne na obszarze całego dorzecza. Zredukujemy 
tym samym straty powodziowe i środowiskowe oraz wydatki na ich usuwa-
nie. Ochronimy także walory turystyczno-przyrodnicze obszarów nadrzecz-
nych – w przypadku Bobru i Wojanowa walory parku kulturowego, doliny 
pałaców i ogrodów, uznanego w 2011 r. przez prezydenta Rzeczypospolitej 
za pomnik historii. Środowisko rzeczne to ważny element tych zespołów par-
kowo-pałacowych, których zarządcy zabiegają o wpis na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Sprawą bezsprzeczną 
jest konieczność wdrożenia planu przeciwpowodziowego. Pytanie dotyczy 
metod jego realizacji.

Reasumując, kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
Po pierwsze, w jakim trybie – pomijam tu możliwość włączenia w proce-

durę wydawania decyzji środowiskowej – można zaangażować środowiska 
eksperckie skupione wokół organizacji pozarządowych zainteresowanych 
tematyką gospodarki wodnej do procesu planowania i projektowania roz-
wiązań w ochronie przeciwpowodziowej?

Po drugie, jaka ścieżka administracyjna może wstrzymać realizację in-
westycji regulacji rzeki Bóbr w obecnym kształcie do czasu skorygowania jej 
projektu na podstawie ewaluacji środowiskowej zgodnej z wymogami Unii Eu-
ropejskiej?
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Po trzecie, czy Pan Minister może interweniować we właściwym urzędzie 
realizującym inwestycję regulacji rzeki Bóbr w celu wstrzymania rozpoczęcia 
prac terenowych do czasu przeprojektowania inwestycji na podstawie wnio-
sków wymienionej ewaluacji?

Po czwarte, na jakim etapie znajdują się prace nad dostosowaniem pol-
skiego systemu administrowania zasobami wodnymi do wymogów Unii Euro-
pejskiej?

Po piąte, czy w ramach tych prac rozwiązany zostanie problem krzyżowa-
nia się kompetencji urzędów i samorządów w sferze zarządzania rzekami oraz 
infrastrukturą nadrzeczną, na przykład mostami drogowymi i kolejowymi?

Józef Pinior

Oddowiedd�

Warszawa, 16 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Józefa Piniora, złożone podczas 
35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r., w sprawie realizacji inwestycji 
przeciwpowodziowych na rzece Bóbr. w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski

Oddowiedd na oświadczenie senatora Józefa Piniora, z dnia 20 czerwca 2013 r.

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Józefa Piniora z dnia 20 czerwca 
2013 r., w sprawie realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na rzece Bóbr, uprzej-
mie informuję, co następuje.

Zadanie pn.: „Regulacja rz. Bóbr w km 220+400 – 227+400 w m. Wojanów (z wy-
łączeniem odcinka od km 221+043 do km 221+992 – lewy brzeg, 222+170 – prawy 
brzeg)” realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu polega 
na odcinkowej przebudowie koryta rzeki do parametrów zapewniających bezpieczne 
przeprowadzenie wód powodziowych o zadanym prawdopodobieństwie przepływu.

Celem realizacji przedmiotowego zadania jest ochrona przeciwpowodziowa siedlisk 
ludzkich, które od tysięcy lat wpisują się w naturalne środowisko regionu Sudetów 
Środkowych. Nie można zapomnieć o tym, że otoczenie człowieka również jest jedno-
litą częścią środowiska i podlega ochronie na równi z prawami dot. ochrony siedlisk 
fauny i flory.

Lokalnie wypłycone i zawężone koryto rzeki na przedmiotowym odcinku już przy 
wodach wyższych niż średnie powoduje podtopienia przyległych do koryta zabudowań 
i infrastruktury komunalnej, świadczą o tym nie tylko obliczenia hydrauliki obecnego 
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koryta, ale również informacje i dokumentacja przekazana od lokalnych mieszkańców 
(w tym dokumentacja fotograficzna z zalania terenów przyległych do przedmiotowej 
inwestycji w okresie wezbrania trwającego od 30 maja do dnia dzisiejszego).

Od kilkunastu lat lokalna społeczność miejscowości Bobrów, Wojanów i Łomnica 
interweniuje w kwestii docelowego rozwiązania problemów wynikających z częstych 
podtopień i zalewania terenów przyległych do koryta rzeki.

Pomimo wielu, wykonanych w poprzednich latach działań doraźnych o charak-
terze utrzymaniowym (wycinka krzaków i drzew porastających dno i brzegi koryta, 
likwidacja zatorów oraz odkładów rumowiska) nie uzyskano oczekiwanego efektu dłu-
gofalowej poprawy bezpieczeństwa powodziowego, powodem była znaczna degradacja 
poniemieckich ubezpieczeń a nawet ich całkowite odcinkowe zniszczenie, znaczne lo-
kalne zawężenie koryta oraz charakterystyczna podatna na znaczną erozję budowa 
geologiczna koryta z pospółek i żwirów.

Przed rozpoczęciem prac projektowych tej inwestycji przeprowadzono przy udziale 
środowisk naukowych szereg analiz ukierunkowujących na działania zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego dla tego terenu, a także opracowano Studium Wykonalności 
wraz z wariantowym rozwiązaniem oraz przeprowadzeniem analizy opłacalności inwe-
stycji (stopa zwrotu inwestycji z ekonomicznego punktu widzenia wynosi 17,9%).

Natomiast, w ramach opracowanego operatu wodno-prawnego, przeprowadzono 
obliczenia hydrologiczne i ustalona została hydraulika koryta. W wyniku przeprowa-
dzonych obliczeń i analiz ustalony został zakres regulacji i ingerencji w obecne koryto 
rzeki, który pozwala na przepuszczenie kontrolnych wód powodziowych i zwiększa 
ochronę przeciwpowodziową przyległych terenów do poziomu prawdopodobieństwa 
ich przewyższenia raz na 100 lat.

Zgodnie z założeniami projektu technicznego, zakres regulacji koryta rzeki na tym 
zadaniu polega na profilowaniu niwelety dna (likwidacji odkładów rumoszu blokują-
cych przepływ, bez likwidacji miejsc przegłębień) wraz z jego lokalną stabilizacją gur-
tami dennymi, nadaniu odpowiednich przekrojów poprzecznych (lokalne poszerzenie 
koryta w miejscach przewężeń do 20–24 m szerokości w dnie – obecnie miejscami 
koryto ma nawet 5 m szerokości), korekcie trasy na głęboko wyciętych i erodujących 
zakolach, a także wykonaniu ubezpieczeń brzegowych, adekwatnych do rodzaju użyt-
ków i zabudowy przylegającej do koryta rzeki.

Zaznaczyć należy, że w ramach tego zadania planowana jest jedynie zabudowa 
(odtworzenie brzegu do pierwotnych granic działki wodnej oraz wykonanie ubezpie-
czenia skarpowego) czynnych erozyjnie wyrw brzegowych, które stanowią zagrożenie 
dla budowli przyległych do koryta rzeki (takich jak drogi, mosty, budynki mieszkalne 
i gospodarcze) nie planuje się robót związanych z przekopami meandrów, czy też tzw. 
„prostowaniem” zakoli.

Zgodnie z obliczeniami hydrauliki koryta po wykonanej regulacji jego przepusto-
wość powinna się zwiększyć do poziomu około 258 m3/s (jest to przepływ kontrolny 
o prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat) + min. 10 cm wyniesienia koro-
ny ubezpieczeń ponad zwierciadło wód kontrolnych (przepustowość koryta dla wody 
brzegowej wynosić będzie około 300 m3/s).

Według oszacowanych przez IMGW danych z wezbrania maj/czerwiec bieżącego 
roku przepływy maksymalne dla przekroju wodowskazu Wojanów kształtowały się na 
poziomie 250 m3/s. Przy tych przepływach powstały liczne podtopienia oraz uszkodze-
nia istniejących elementów infrastruktury (w tym mostu drogowego).

Z powyższego jasno wynika, że regulacja przyniesie realną poprawę przeciwpowo-
dziową dla tego terenu.

Wbrew opinii forsowanej przez środowisko ekologiczne, inwestycja ta nie będzie 
miała również negatywnego wpływu na zmianę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
dla znajdujących się poniżej objętej regulacją odcinka rzeki miejscowości.

Jednoznacznie należy tutaj zaznaczyć, że w wyniku realizacji projektu nie zostanie 
przyśpieszony przepływ wód, a wręcz przeciwnie poprzez zwiększenie pojemności ko-
ryta na tym odcinku zwiększona zostanie lokalna retencja rzeki.

W ramach zadania nie planuje się skracania biegu rzeki oraz zwiększenia uśred-
nionej niwelety dna regulowanego odcinka, nie zakłada się również zmiany szorst-
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kości obwodu zwilżonego koryta w przepływie wód powodziowych, a więc zachowane 
(a w zasadzie ujednolicone) zostaną obecne warunki przepływu wód. Decydującym 
obiektem dla przepływów wód powodziowych w tym przypadku jest jaz w km 220+430 
z ujęciami do elektrowni, stawów i żwirowni znajdujący się na końcu odcinka objęte-
go regulacją. Obiekt ten w wyniku określonych rzędnych korony przelewu oraz małej 
niwelecie dna w cofce jazu ma stałe uzależnione wyłącznie od przepływów powodzio-
wych wydatki.

Dodatkowym argumentem świadczącym o braku negatywnego wpływu regulacji 
na sytuację powodziową miasta Jelenia Góra (miasto poniżej regulowanego odcinka), 
są też inne obiekty zlokalizowane na rzece Bóbr znajdujące się na odcinku od końca 
przedmiotowej regulacji do miasta Jelenia Góra z ustalonymi wydatkami (między in-
nymi mosty, kładki i kolejne jazy w km 212+556 i 212+348 zlokalizowane na wlocie 
rzeki do miasta), oraz stan regulacji koryta na tym odcinku.

Odcinek koryta rzeki znajdujący się poniżej odcinka objętego regulacją (od km 
240+400 do 212+348) został opisany w Studium Ochrony przed Powodzią zlewni rzeki 
Górny Bóbr jako odcinek o znacznie ograniczonej przepustowości z uwagi na światła 
mostów i wydatki jazów oraz zawężone przekroje rzeki.

Pozytywnym wpływem regulacji rzeki Bóbr w km 220+400-227+400 na sytuację 
przeciwpowodziową miasta Jelenia Góra (poza jej lokalnym wpływem na miejscowości 
Bobrów, Wojanów, Łomnica) będzie znaczne ograniczenie zjawiska odkładania rumo-
szu w korycie rzeki powodującego utrudnienia w przepływie wód powodziowych na 
odcinku miasta Jelenia Góra oraz ograniczenie przyszłych prac konserwacji koryta 
polegających na likwidacji odkładów rumowiska i wycinki krzaków porastających te 
odkłady (prac w korycie rzeki wymagających użycia sprzętu mechanicznego).

Podkreślenia wymaga również podstawa zarządzania zlewniowego, która zakłada 
realizację poszczególnych zadań budując strukturę ochrony powodziowej dla całego 
regionu.

Każde, nawet najmniejsze zadanie weryfikowane jest z założeniami opracowań stu-
dialnych związanych z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla poszczegól-
nych zlewni cząstkowych (Studia Ochrony przed Powodzią), w których oszacowano 
zakres lokalnych potrzeb w ujęciu ich globalnego wpływu na sytuację przeciwpowo-
dziową dorzecza danej zlewni.

Przykładem mogą być tutaj zakończone w ubiegłym roku regulacje rzeki Kamien-
nej w m. Jelenia Góra na odcinku w km 0+000-10+500 oraz potoku Radomierka 
w m. Jelenia Góra, w wyniku których mimo intensywnych opadów deszczu w tym 
rejonie w ubiegłym roku oraz w czerwcu bieżącego roku nie nastąpiło zalanie wcze-
śniej rokrocznie podtapianych terenów miasta. Regulacje tych cieków nie doprowadzi-
ły również do pogorszenia się sytuacji pprzeciwpowodziowej na rz. Bóbr w przekroju 
Miasta Jelenia Góra, co potwierdziły wezbrania z zeszłego i bieżącego roku.

Głównym aspektem niejasności i braku zrozumienia podejmowanej przez RZGW 
metodyki działań w problematyce przeciwpowodziowej jest lokalne i stereotypowe poj-
mowanie przez osoby postronne (nieznające podstawowych zasad hydrauliki koryta) 
wpływów poszczególnych działań hydrotechnicznych na sytuację bezpieczeństwa po-
wodziowego.

Należy zauważyć, że problem powodzi w zdecydowanej większości przypadków 
(poza wielkimi wezbraniami jak to z 1997 r.) dotyczy lokalnych podtopień oraz erozji 
brzegowej, dlatego też budowa systemu przeciwpowodziowego zgodnie z obowiązują-
cymi w Polsce wytycznymi opiera się na ochronie terenów przed wodami o zadanym 
prawdopodobieństwie wystąpienia, adekwatnie do stanu zurbanizowania terenów 
przyległych.

W tym systemie na poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mają zasadnicze 
znaczenie newralgiczne miejsca zaburzające przepływ i powodujące utratę spójności 
w przepływie wód. Dla przykładu odkład rumowiska w korycie rzeki po przerośnięciu 
go krzakami, a nawet drzewami spowoduje lokalne podpiętrzenie wód i ich rozlanie 
się w wyniku cofki na tereny przyległe, co faktycznie spowoduje retencję dolinową. 
Jednak tylko do czasu przekroczenia stanu granicznego tego obiektu, później nastą-
pi rozmycie i niekontrolowany spływ wód z powstałej cofki, który swym poziomem 
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niejednokrotnie przekracza przepływ, jaki powinien wystąpić w wyniku odnotowane-
go opadu jednostkowego. Na taki stan rzeczy nie jest przygotowana infrastruktura, 
tj. mosty, kładki, ubezpieczenia brzegowe koryta, wały przeciwpowodziowe, znajdują-
ca się poniżej opisanego zatoru.

Poza lokalną analizą poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego znaczącym 
elementem jest globalny pogląd na sytuację przepływów w poszczególnych rzekach 
i potokach w danej zlewni.

Na rzece Bóbr oraz jej dopływach w latach ubiegłych, w tym za czasów poprzed-
nich włodarzy tych terenów, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
wykonano szereg regulacji oraz zbiorników. Zarówno wykonywane regulacje, a w zasa-
dzie odtwarzanie zniszczonych elementów poniemieckiej infrastruktury przeciwpowo-
dziowej, jak i wybudowane oraz projektowane zbiorniki mają na celu budowę systemu 
umożliwiającego sterowanie przepływem wód na poszczególnych ciekach tak, aby nie 
doszło do nałożenia się fal powodziowych z zlewni cząstkowych w danym przekroju. 
Jest to jedno z podstawowych zadań RZGW.

Niemniej jednak, brak możliwości przewidzenia zachowywania się przepływów 
wód powodziowych na ciekach, które straciły swoje parametry w wyniku wieloletnich 
zaniedbań (permanentny brak środków na utrzymanie właściwego stanu istniejącej 
infrastruktury) powoduje poważną lukę w ustalonym systemie ochrony przed powo-
dzią. Doprowadza to do sytuacji braku możliwości przeprowadzenia zrzutów wyprze-
dzających, bo w opinii władz samorządowych i lokalnych mieszkańców jeszcze nie ma 
powodzi, a już w wyniku decyzji RZGW zalewane są tereny przyległe do koryta cieku, 
które, jak już wyżej wspomniano, utraciło swoje parametry.

Podsumowując powyższe, uprzejmie informuję, że przedmiotowa inwestycja re-
alizuje w całości cele, założone w opracowanym przez grono fachowców Studium 
Ochrony przed Powodzią... zarówno pod kątem lokalnej, jak i globalnej poprawy bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowego tego regionu a potrzeba jej wykonania od wielu 
lat wnioskowana była przez mieszkańców tych terenów i władze samorządowe, w za-
łączeniu ostatnia z petycji mieszkańców sołectwa Łomnica oraz oświadczenie Rady 
Gminy Mysłakowice.

Nadmienić należy również, że ostateczny zakres realizacji zadania poprzedzony 
został wariantowaniem rozwiązań oraz analizą ekonomiczną, według oceny studium 
wykonalności. Wybrany został optymalny pod kątem poprawy bezpieczeństwa prze-
ciwpowodziowego, powstrzymania erozji brzegów i dna koryta, środowiskowym oraz 
ekonomicznym wariant realizacyjny.

W ramach uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodno-prawnego 
przeprowadzone zostały wymagane prawem konsultacje społeczne, w wyniku których 
wprowadzono szereg zmian do ostatecznego projektu wykonawczego. Wprowadzono 
zamiennie typy ubezpieczeń skarpowych z materacy siatkowo-kamiennych opartych 
na opasce z narzutów kamiennych na ubezpieczenia skarpowe z układanych i licowa-
nych głazów kamiennych, co oprócz względów środowiskowych dodatkowo obniżyło 
koszty realizacji całego zadania o około 40%.

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się wykonywania w korycie 
żadnych nowych konstrukcji betonowych, a wprowadzane do koryta rzeki będą wy-
łącznie naturalne materiały takie jak kamień i drewno. Jedynie remont istniejących 
konstrukcji murów regulacyjnych oraz przyczółków mostowych wymagać będzie 
użycia zapraw cementowych i mieszanki betonowej potrzebnych do podbudowy ław 
fundamentowych, lokalnej zabudowy ubytków oraz reprofilacji spoin okładzin ka-
miennych.

Projekt przewiduje też wykonanie nowych murków wałowych oraz podwyższenie 
istniejących, które zgodnie z założeniami projektu budowlano-wykonawczego wykona-
ne zostaną poza korytem rzeki i jego pasem przybrzeżnym w obrębie pobocza dróg.

Zdaniem specjalistów z zakresu hydrauliki koryta, hydrotechniki, melioracji i geo-
techniki dopuszczalnym odstępstwem od zakresu realizacji przedmiotowego zadania 
w wyniku nacisków ekologów może być ewentualne złagodzenie ubezpieczeń lub od-
stąpienie od ubezpieczania skarpowego niektórych łuków wypukłych (nieatakowa-
nych) oraz wyłączenie z realizacji odcinków przepływających przez tereny niezainwe-
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stowane (przy założeniu wykupu gruntów trwale zajętych przez wody w wyniku erozji 
brzegowej). Natomiast, bezwzględnie wymagane jest lokalne poszerzenie koryta do 
szerokości 20–24 m, likwidacja odkładów rumowiska i wychodni skał utrudniających 
przepływ wód, ubezpieczenie skarp brzegów atakowanych, wykonanie remontu ist-
niejących ubezpieczeń, wykonanie i podwyższenie istniejących murków przeciwpowo-
dziowych znajdujących się poza korytem rzeki, a także wykonanie lokalnej stabilizacji 
dna szczególnie na ostrych łukach.

Odpowiadając na pytania Pana senatora, uprzejmie informuję, co następuje.
Ad 1
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, konsultacje rozwiązań projektowych 

odbywają się również na etapie uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego w trakcie 
rozpraw wodno-prawnych. Na tym etapie projektu, jest to faza początkowa dokumen-
tacji, omawiane są docelowe warianty rozwiązań, a ich ewentualna, z uwagi na wnie-
sione przez zainteresowane strony uzasadnionych zastrzeżeń, zmiana nie rodzi jesz-
cze skutków finansowych i prawnych.

W przypadku opracowań planistycznych w dziedzinie ochrony przeciwpowodzio-
wej, takich jak wstępna ocena ryzyka powodziowego i plany zarządzania ryzykiem po-
wodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (PZRP), podobnie jak w przy-
padku planów gospodarowania wodami w dorzeczu, przewidziane są procedury kon-
sultacji społecznych, zgodnie z prawem krajowym i unijnym.

Podczas opracowania PZRP konsultacje społeczne odbywają się na kilku etapach 
m.in. w zakresie proponowanych instrumentów wdrożeniowych, podstawowych pro-
blemów i celów na poziomie regionu wodnego i zlewni, projektów planów dla obszaru 
dorzeczy i regionów wodnych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Ponadto udział przedstawicieli organizacji pozarządowych przewidziany jest w ramach 
prac zespołów planistycznych, powoływanych przez Dyrektora regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej na potrzeby opracowania PZRP dla regionów wodnych.

W odniesieniu do planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy konsul-
tacje społeczne z udziałem przedstawicieli trzeciego sektora odbywają się na poziomie 
krajowym, a także na poziomie poszczególnych regionów wodnych. Konsultacje obej-
mują w szczególności przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej oraz projekt 
planu gospodarowania wodami dla danego obszaru dorzecza.

Szczególną platformą dialogu w obszarze planowania w gospodarce wodnej, w tym 
również planowania rozwiązań przeciwpowodziowych, są Fora Wodne. Dotychczas od-
było się pięć takich spotkań z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samo-
rządowej, środowisk naukowych, biznesu i organizacji pozarządowych. Są one miej-
scem wymiany doświadczeń, uwag i propozycji zgłaszanych przez różne środowiska 
zainteresowane problemami gospodarki wodnej.

Środowiska eksperckie skupione wokół organizacji pozarządowych mają ponadto 
możliwość zgłaszania skarg, wniosków i zapytań o charakterze formalnym i meryto-
rycznym do właściwych instytucji zajmujących się zarządzaniem w gospodarce wod-
nej takich jak MŚ, KZGW i RZGW zgodnie z procedurami wynikającymi z obowiązu-
jącego prawa.

W analizowanym przypadku środowiska eksperckie miały dodatkowo możliwość 
zaprezentowania swojego stanowiska w odniesieniu do prac regulacyjnych na rzece 
Bóbr podczas dwóch spotkań technicznych, które odbyły się w dniach 15 i 26 kwiet-
nia 2013 r. Uczestniczyli w nich przedstawiciele RZGW, wykonawcy, projektanta, 
władz samorządowych oraz organizacji ekologicznej WWF wraz z zaproszonymi przez 
nią ekspertami.

Ad 2 i 3
W obecnej fazie, uzyskano obowiązujące w Polsce zgody i decyzje administracyjne. 

Skorygowanie rozwiązań projektu może odbywać się wyłącznie na zasadzie łagodzenia 
typu ubezpieczenia lub wyłączeń poszczególnych elementów zaprojektowanej zabu-
dowy regulacyjnej. Jednak z uwagi na ustawę Prawo Zamówień Publicznych, nie ma 
możliwości zmiany rozwiązań technicznych ubezpieczeń brzegów i dna koryta na inne 
niż wskazano w projekcie typy ubezpieczeń, przy założeniu akceptacji tych rozwiązań 
przez projektanta w zakresie „nieistotnych zmian projektowych”.
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Ewentualne łagodzenie ubezpieczeń na łukach wypukłych oraz wyłączenia odcin-
ków z regulacji należy wypracować w oparciu o dostępną wiedzę naukowo-techniczną 
w zakresie regulacji rzek i potoków przy udziale osób merytorycznie wykształconych 
i zaznajomionych z przedmiotową problematyką.

Ad 4
Postanowienia Dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustana-

wiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrek-
tywa Wodna) oraz Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim 
(Dyrektywa Powodziowa) zostały implementowane do polskiego porządku prawnego 
ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 32 poz. 159), jak również wcześniejszymi nowelizacjami 
i rozporządzeniami wykonawczymi.

Ww. zmiany legislacyjne podlegały wymaganym prawem konsultacjom społecz-
nym. Instrumenty zarządzania gospodarką wodną niezbędne do realizacji celów 
określonych w RDW, takie jak plany gospodarowania wodami na obszarach dorze-
czy, wdrażane są w kolejnych cyklach planistycznych. Obecnie trwają prace związa-
ne z drugim cyklem planistycznym, którego głównym elementem będzie aktualizacja 
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programu wodno-środowi-
skowego kraju.

Aktualnie prowadzone działania dotyczą przede wszystkim analizy presji i wpływu 
działalności człowieka na wody powierzchniowe i podziemne, oceny stanu wód, cha-
rakterystyki obszarów dorzeczy i celów środowiskowych.

Ustawa Prawo wodne, zgodnie z Dyrektywą Powodziową, nałożyła na Prezesa Kra-
jowego Zarządu Gospodarki Wodnej obowiązek opracowania: wstępnej oceny ryzy-
ka powodziowego (WORP), map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego 
oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, a na dyrek-
torów regionalnych zarządów gospodarki wodnej obowiązek przygotowania planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych. WORP został opracowany 
i opublikowany do 22 grudnia 2011 r. Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka po-
wodziowego, po akceptacji Ministerstwa Środowiska, został przekazany Komisji Eu-
ropejskiej przez KZGW w terminie, tj. do 22 marca 2012 r. Wyniki WORP dostępne są 
na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem: http://www.kzgw.
gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html.

 Prace nad mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego 
trwają od 2011 roku. Zakończenie prac przewidziane jest, zgodnie z zapisami Dyrek-
tywy Powodziowej na 22 grudnia 2013 r. Dokumentem łączącym powyższe opracowa-
nia będą plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów 
wodnych (PZRP). Termin ich opracowania wskazany jest na 22 grudnia 2015 r.

Również system zarządzania zasobami wodnymi w wymiarze instytucjonalnym 
ulega dostosowaniom i optymalizacji w porozumieniu z Komisją Europejską i właści-
wymi instytucjami krajowymi. Wszelkie zmiany legislacyjne w tym zakresie podlegają 
procedurze konsultacji społecznych.

Ad 5
W świetle nakładania się kompetencji urzędów i samorządów w zakresie zarzą-

dzania rzekami i infrastrukturą nadrzeczną (np.: mostami drogowymi i kolejowymi) 
potwierdzam występowanie niewielkich utrudnień i komplikacji.

Obecnie nie jest to problem na tyle istotny, żeby wymagał wprowadzenia odręb-
nych regulacji prawnych oraz zmiany ustawodawstwa i praktycznie nie występuje 
przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych dla nowych, rozbudowywanych, bądź prze-
budowywanych obiektów mostowych.

Dla uzyskania kompletu wymaganych prawem uzgodnień na budowę, rozbu-
dowę lub przebudowę tych obiektów konieczne do opracowania są operaty wod-
no-prawne, które w aspekcie poprawności obliczenia światła mostu, rozwiązań 
konstrukcyjnych ingerujących w koryto cieku oraz spójności z dokumentacją pla-
nistyczną tj.: studia ochrony przez powodzią, są weryfikowane przez regionalne 
zarządy gospodarki wodnej.
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Odrębną kwestią są istniejące, niekiedy wielowiekowe konstrukcje, mostów i kła-
dek, które obecnie nie spełniają obowiązujących warunków technicznych dla tego 
typu obiektów oraz dla których zakres możliwych do zaakceptowania przez admi-
nistratora cieku zabiegów hydrotechnicznych w ich obrębie jest ograniczony i nie 
przyniesie zakładanego efektu przepuszczenia normatywnych wód powodziowych. 
Regułą jest, określanie przez projektanta na etapie prac projektowych związanych 
z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego potrzeb dotyczących konieczności 
przebudowy lub rozbudowy takich obiektów. Następnie ta informacja przekazywana 
jest administratorowi obiektu, który w ramach posiadanych środków realizuje uza-
sadnione wytyczne.

Zaznaczyć należy, że w większości przypadków są to stare i obecnie bardzo znisz-
czone konstrukcje, a więc praktycznie ich przebudowa odbywa się na bieżąco i uzgad-
niana jest w ramach operatu wodno-prawnego z zarządcą cieku.

Istnieją również regulacyjne zabiegi techniczne pozwalające na zwiększenie prze-
pustowości tych obiektów bez znacznej ingerencji w ich konstrukcje. Zakres dostęp-
nych wariantów rozwiązań projektowych na zwiększenie przepustowości istniejących 
konstrukcji komunikacyjnych jest bardzo duży i w większości przypadków nawet nie-
wielkie zabiegi regulacyjne koryta pozwalają na znaczne zwiększenie przepustowości 
tych obiektów bez konieczności ich przebudowy.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senatora Aleksandra Pocieja

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

Szanowny Panie Ministrze!
Mija kolejny miesiąc od czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny 

wyroku w sprawie obecnie obowiązującej ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (DzU z 2010 r. nr 80, poz. 526, ze zmianami) i sy-
gnalizacyjnego postanowienia prewencyjnego wskazującego na konieczność 
wprowadzenia zmian prawnych w zakresie dotyczącym wyrównywania po-
ziomego dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Choć w wyroku z dnia 31 stycznia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny uznał 
większość zarzutów za bezzasadne pod względem niezgodności z konstytu-
cją, jednocześnie podkreślił w uzasadnieniu, iż „nie każda ustawa zawierająca 
błędne rozwiązania prawne, niepozwalająca na osiągnięcie zamierzonego celu, 
wychodząca z wadliwych założeń czy ocen ekonomicznych lub społecznych jest 
per se niezgodna z konstytucją. Nawet przyjęcie rozwiązań dysfunkcjonalnych 
pozostaje w ramach swobody decyzyjnej ustawodawcy, chyba że poprzez ich 
ewidentną błędną konstrukcję można z góry przewidzieć całkowitą ich nieprzy-
datność do realizacji celów, dla których zostały stworzone”. Według mnie nale-
żałoby to rozumieć jako zachętę do zmiany obowiązujących przepisów.

Także marszałek Sejmu w konkluzji przedłożonego na piśmie z dnia 
16 września 2011 r. stanowiska Sejmu zaznaczył, że „obowiązujący system 
horyzontalnego systemu wyrównawczego jest jednym z możliwych modeli 
redystrybucji części środków zasobniejszych jednostek samorządu teryto-
rialnego. Zmieniające się warunki życia społecznego, a co za tym idzie funk-
cjonowania samorządów, jak również dynamika procesów gospodarczych 
mogą uzasadnić odejście od aktualnych rozwiązań i przyjęcie przez prawo-
dawcę innych rozwiązań w sferze finansów komunalnych”.

W postanowieniu sygnalizacyjnym z dnia 26 lutego 2013 r. sędziowie 
Trybunału Konstytucyjnego wykazali dysfunkcje tego mechanizmu i podkreś- 
lili, że usunięcie uchybień w przepisach dotyczących wyrównania poziomego 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest niezbędne dla zapewnie-
nia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Skutki stosowania mechanizmu horyzontalnego wyrównania dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego dotkliwie odczuwa stolica. Jako senator 
reprezentujący interesy jej mieszkańców nie mogę pozostać obojętny na fakt, iż 
system wyjściowo mający na celu sprawiedliwe dzielenie się nadwyżką zaczy-
na przeczyć idei sprawiedliwości społecznej i w czasach kryzysu dusi rozwój 
mojego miasta, a nawet grozi jego bankructwem. Prawda jest taka, iż Warsza-
wa nie może pozwolić sobie na płacenie co roku 800 milionów zł w ramach tak 
zwanego janosikowego. Stolica powinna być wizytówką kraju, a nadmierne 
uszczuplenie jej dochodów powoduje coraz częstsze opóźnienia inwestycji lub 
wręcz rezygnacje z wielu inwestycji. Pragnę nadmienić, iż szacuje się, że nawet 
pół miliona osób na stałe zamieszkujących w Warszawie osobiście wspiera 
swoje rodzinne gminy, odprowadzając podatki w lokalnych urzędach skarbo-
wych. Czy zatem jest potrzeba dalszego obciążania miasta w tak dużym stop-
niu? Wydaje się, że nie i że sytuacja Warszawy dojrzała do zmiany.

Panie Premierze, zostałem poinformowany, iż dnia 4 czerwca pełnomocnik 
komitetu inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego zwrócił sił się do Pana z apelem 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu doprowadzenie ustawy 
do „właściwej konstytucyjnie i sprawiedliwej społecznie formy prawnej, zgod-
nej z wytycznymi zawartymi w wyroku i postanowieniu sygnalizacyjnym Try-
bunału Konstytucyjnego”. Przyłączając się do tego apelu, zwracam się z proś-
bą o pilne podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego rozwiązania 
kwestii usunięcia uchybień w przepisach ustawy o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego. Jednocześnie proszę o informację, czy Ministerstwo 
Finansów podjęło jakieś kroki w tej sprawie, a jeśli tak, to jakie.

Z poważaniem 
Aleksander Pociej
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Oddowiedd�

Warszawa, 31 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Pana Aleksandra Pocieja 

podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r., którego tekst został 
przekazany w piśmie Pana Marszałka z dnia 27 czerwca 2013 r. nr BPS/043-35- 
-1498/13, uprzejmie informuję.

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie połączonych wniosków Rady Mia-
sta st. Warszawy oraz Rady Miasta Krakowa (sygn. akt K 14/11), Trybunał Konstytu-
cyjny uznał za zgodne z Konstytucją RP przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określające system wpłat gmin 
i powiatów do budżetu państwa. Za niekonstytucyjny Trybunał uznał jedynie przepis 
art. 36 ust. 4 pkt 1 tej ustawy w zakresie, w jakim nie określa kryteriów, którymi po-
winien kierować się minister właściwy do spraw finansów publicznych, dysponując 
budżetową rezerwą przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego.

W celu wykonania ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Ministerstwie Fi-
nansów prowadzone są prace analityczne mające na celu wypracowanie kryteriów 
podziału rezerwy subwencji ogólnej. Kryteria określone w znowelizowanej ustawie 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego będą stanowiły podstawę rozdyspo-
nowania środków ww. rezerwy.

Pragnę podkreślić, iż pogłębionej analizie zostały poddane również uwagi Trybu-
nału Konstytucyjnego przedstawione w postanowieniu z dnia 26 lutego 2013 r. (sygn. 
akt S 1/13), dotyczącym stwierdzonych uchybień w przepisach ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, odnoszących się do wyrównania poziomego do-
chodów jednostek samorządu terytorialnego, których usunięcie jest niezbędne dla 
zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (postanowienie 
sygnalizacyjne).

Wyniki tych analiz pozwolą na przygotowanie niezbędnych zmian w ustawie o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Gminy stanowią jednostkę samorządu terytorialnego znajdującą się naj-

bliżej obywatela. Podstawowe zadania publiczne realizowane są właśnie 
przez tę jednostkę. Z kolei zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu 
powierzone zostały samorządowi powiatowemu.

Problem bezrobocia dotyka obecnie wielu młodych osób. Pomimo uzyska-
nia solidnego wykształcenia nie znajdują one zatrudnienia, co ma tragiczne 
skutki również dla decyzji na przykład o założeniu rodziny, urodzeniu dziec-
ka, radykalnie negatywnie wpływając na kondycję gospodarczą kraju.

Również gminy, z racji usytuowania najbliżej obywateli i zgodnie z zasa-
dą pomocniczości, powinny posiadać instrumenty do przeciwdziałania bez-
robociu, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Z jednej strony właśnie gminy 
są w stanie zebrać w skuteczny sposób wyczerpujące dane dotyczące osób 
szukających pracy (wykształcenie, doświadczenie, umiejętności), z drugiej 
strony w oparciu o tak zebrane dane mogłyby wdrożyć konkretne instrumen-
ty, które jednocześnie mogłyby aktywizować lokalną gospodarkę. Edukacja 
na poziomie gimnazjum mogłaby uwzględniać zajęcia służące odkrywaniu 
przyszłej ścieżki zawodowej i wskazywaniu kierunków, w których należy 
podążyć, aby ją zrealizować.

Czy ministerstwo dostrzega również taką potrzebę i czy planuje podjęcie 
odpowiednich działań legislacyjnych w tym zakresie?

Z poważaniem 
Marian Poślednik

Oddowiedd�  
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 17.07.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pana Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza 

z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: BPS/043-35-1499-/13, dotyczącym oświadczenia 
senatorskiego Pana Mariana Poślednika w sprawie zadań z zakresu przeciwdziałania 
bezrobociu realizowanego przez gminy, uprzejmie informuję, że w obecnie obowiązu-
jących przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674) funkcjonują już instrumenty rynku 
pracy w postaci m.in. prac społecznie użytecznych, które to prace organizowane są 
przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub 
instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społecz-
ności lokalnej, a wykonywane są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek 
skierowania przez starostę. Kwestie dotyczące ww. instrumentu rynku pracy regulują 
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przepisy przywołanej ustawy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. 
Nr 155, poz. 921).

Kolejnym instrumentem, w realizację którego mogą być zaangażowane gminy są 
roboty publiczne, które umożliwiają zatrudnienie bezrobotnych będących w szczegól-
nej sytuacji na rynku pracy w okresie do 12 miesięcy.

Współpraca z gminą ma również miejsce w przypadku osób bezrobotnych będą-
cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które nie pobierają zasiłku i są świadcze-
niobiorcami pomocy społecznej.

Osoby te na wniosek ośrodka pomocy społecznej mogą zostać skierowane do 
udziału w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokal-
nym programie pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecz-
nej, lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o którym 
mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

Odnosząc się do poruszonej przez Pana Senatora kwestii podjęcia przez resort 
pracy odpowiednich działań legislacyjnych w zakresie zadań przeciwdziałania bez-
robociu realizowanych przez gminy, uprzejmie informuję, że w przygotowanym przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekcie założeń do projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 
ustaw zaproponowane zostało, wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu 
poprawę sytuacji osób bezrobotnych, będących jednocześnie klientami pomocy spo-
łecznej, które z uwagi na swoją sytuację i istniejące u nich deficyty, objęte zostaną 
projektowanym obecnie Programem aktywizacji i integracji (program PAI).

W ramach programu PAI osoby te otrzymają wieloaspektowe wsparcie mające na 
celu z jednej strony przezwyciężenie istniejących u nich deficytów, z drugiej – pomoc 
w powrocie na rynek pracy.

Jednocześnie pragnę poinformować, że zakłada się, że program PAI może być re-
alizowany samodzielnie przez PUP lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, 
w zależności od możliwości finansowych gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam przekonanie, że przedstawione informacje 
i wyjaśnienia zostaną uznane przez Pana Senatora za wyczerpujące.

Łączę wyrazy szacunku 
 
SEKRETARZ STANU 
Jacek Męcina
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Oświadczenie senatorów Witolda Sitarza, 
Jadwigi Rotnickiej, Mariana Poślednika, 

Piotra Gruszczyńskiego, Mieczysława Augustyna, 
Marka Ziółkowskiego, Jana Filida Libickiego 

oraz Andżeliki Możdżanowskiej

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Rada Miejska Kalisza skierowała do Pana Ministra apel z dnia 23 maja 
2013 r. w sprawie poszerzenia sieci dróg ekspresowych Polski o pewne od-
cinki drogi nr 25 oraz drogi nr 12, które krzyżują się w Kaliszu, drugim co do 
wielkości mieście Wielkopolski. Kopie apelu otrzymali również parlamenta-
rzyści z Wielkopolski.

Kalisz razem z Ostrowem Wielkopolskim i okolicznymi miejscowościami 
tworzą dużą aglomerację zwaną aglomeracją kalisko-ostrowską, której popu-
lację stanowi około trzystu tysięcy osób. Kilka lat temu podpisano formalne 
porozumienia dotyczące aglomeracji, a ostatnio – porozumienie o utworzeniu 
obszaru funkcjonalnego wokół tych pobliskich miast. W Koncepcji Rozwoju 
Przestrzennego Kraju 2030 Kalisz uznano za drugi obok Poznania ośrodek 
o znaczeniu regionalnym w Wielkopolsce.

Niżej podpisani senatorowie z Wielkopolski wyrażają poparcie dla pomy-
słu poszerzenia mapy sieci dróg ekspresowych. Nie przesądzając o terminach 
fizycznej realizacji wspomnianych dróg – znane nam są możliwości inwesty-
cyjne kraju – uważamy, że połączenie trasy S11 z Ostrowa Wielkopolskiego 
trasą S25 (obecnie DK25) poprzez Kalisz, Konin, Inowrocław z Toruniem i au-
tostradą A1 stworzyłoby w przyszłości nowe możliwości komunikacyjne nie 
tylko dla aglomeracji kalisko-ostrowskiej, ale również dla Wrocławia i Dolne-
go Śląska. Podobnie przedłużenie S12 – z wykorzystaniem S8 na południu 
Łodzi – do Kalisza lub nawet do S11 w Pleszewie dałoby nową możliwość 
komunikacji wschód – zachód. Już obecnie na tych trasach notowane są 
znaczące potoki pojazdów, a w przyszłości, po podniesieniu standardu dróg, 
potoki te z pewnością wzrosną, dlatego wyrażamy swe poparcie i prosimy 
o wnikliwe rozważenie wniosku.

Z poważaniem 
Witold Sitarz  Mieczysław Augustyn 
Jadwiga Rotnicka  Marek Ziółkowski 
Marian Poślednik  Jan Filip Libicki 
Piotr Gruszczyński  Andżelika Możdżanowska

Oddowiedd�

Warszawa, 12 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 27 czerwca br., znak BPS/043-35-1500/13, przy 

którym przekazano wystąpienie Pana senatora Witolda Sitarza oraz innych senatorów 
w sprawie poszerzenia sieci dróg ekspresowych w Polsce, uprzejmie przekazuję nastę-
pujące wyjaśnienia.
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W odniesieniu do kwestii zmiany przebiegu dróg ekspresowych S11 oraz S12, na-
leży zauważyć, że drogi ekspresowe w Polsce zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 128, poz. 1334 z późn. zm.) Droga ekspresowa S11 wskazana w ww. do-
kumencie posiada określony przebieg: Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Ostrów 
Wielkopolski – Tarnowskie Góry – A1, natomiast droga ekspresowa S12 biegnie od A1 
(Piotrków Trybunalski) – Sulejów – Radom – Puławy – Kurów – Lublin – Piaski – Chełm 
– Dorohusk – do granicy państwa (Kijów). Aktualnie nie są przewidziane działania 
zmierzające do zmiany powołanego rozporządzenia.

W chwili obecnej w resorcie transportu trwają prace nad ustaleniem listy pro-
jektów drogowych, jakie będą planowane w kolejnej perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej 2014–2020. Dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej priorytetami są przede wszystkim autostrady oraz drogi ekspresowe, będzie 
to miało na celu uzyskanie jak najlepszego efektu sieciowego. Jednakże dokładne 
plany inwestycyjne na lata 2014–2020, zarówno zadania jak i terminy ich rozpoczę-
cia i zakończenia realizacji, zostaną przedstawione, gdy znane będą poziomy dofi-
nansowania, jakie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako beneficjent 
programów unijnych w zakresie dróg krajowych, otrzyma w kolejnej perspektywie 
finansowej.

Należy jednak zauważyć, iż inwestycje realizowane obecnie jak i te, których reali-
zacja nastąpi w kolejnej perspektywie finansowej są ograniczone tylko do sieci dróg 
krajowych ujętych w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Z informacji rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią 
i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z bud- 
żetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r. 
wynika, że MSZ w ramach postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2012 r.” rozpatrzyło 86 wniosków i przyznało na 
realizację zadań dotacje na kwotę 52 204 969,23 zł.

Ponadto w 2012 r. MSZ rozstrzygnęło konkurs „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą – organizacja programu wsparcia finansowego dla 
młodzieży polonijnej studiującej za granicą”. Dotację w kwocie 1 912 809 zł 
otrzymała Fundacja „Semper Polonia”.

W 2012 r. projekty polonijne realizowane były również przez placówki 
dyplomatyczno-konsularne. Wsparcie otrzymało 1 990 projektów na kwotę 
24 463 081,24 zł, co stanowi ponad 45% wszystkich środków wydatkowa-
nych przez MSZ w konkursie w ramach postępowania dotacyjnego. Oznacza 
to, że środki budżetowe przeznaczone na wsparcie Polonii i Polaków za gra-
nicą, których dysponentem jest MSZ, wydatkowane były w dwóch różnych 
trybach: konkursowym i pozakonkursowym.

Mając na uwadze słowa wypowiedziane przez Pana Ministra na 32. ple-
narnym posiedzeniu Senatu w dniu 24 kwietnia 2013 r. dotyczące procedur 
wydatkowania funduszy polonijnych – „zależy nam na przejrzystości i prze-
strzeganiu jednolitych procedur” – uprzejmie proszę odnieść się do następu-
jących kwestii.

1. Przyznawania środków na projekty polonijne realizowane przez pla-
cówki dyplomatyczno-konsularne w 2012 r.

1.1. Zasady przyznawania środków na projekty polonijne.
1.1.1. Kto mógł ubiegać się o dofinansowanie?

1.2. Szczegóły dotyczące finansowania projektów polonijnych.
1.2.1. Proszę o wskazanie terminu i warunków realizacji projektu polonijne-

go. Do kiedy należało zrealizować zadanie?
1.2.2. Czy podmioty wnioskujące o dofinansowanie projektu były zobo-

wiązane do tego, by przeznaczyć na jego realizację również własne 
środki?

1.3. Wymogi formalne wobec wnioskodawców.
1.3.1. Czy placówki dyplomatyczno-konsularne dysponują wzorem wniosku 

o dofinansowanie projektu polonijnego z 2012 r.? Jeśli tak, to proszę 
o przedstawienie takiego wzoru wniosku.

1.3.2. Jakie załączniki do wniosku były wymagane?
1.4. Koncepcja projektu polonijnego.

1.4.1. Jakie szczegóły zawierała koncepcja projektu polonijnego?
1.5. Tryb i kryteria stosowane przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu 

środków na projekty polonijne.
1.5.1. Kto oceniał wnioski pod względem formalnym i merytorycznym?
1.5.2. Co w szczególności było brane pod uwagę przy analizie i ocenie wnio-

sków?
1.6. Sposób informowania o przyznaniu środków na projekty polonijne.

1.6.1. Gdzie była zamieszczona informacja o projektach realizowanych przez 
placówki dyplomatyczno-konsularne?

2. Umów ustalających zasady wykonywania i finansowania projektów.
2.1. Kto był stroną umowy z wnioskującym?
2.2. Czy podmiot wnioskujący posiadał obowiązek sprawozdawczy? Jeśli 

tak, to kto oceniał sprawozdania?

Wojciech Skurkiewicz
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Oddowiedd�

Warszawa, 26 lipca 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza (pismo 

nr BPS/043-35-1501/13 z dnia 27 czerwca br.) złożone podczas 35. posiedzenia Se-
natu RP, uprzejmie informuję.

Środki finansowe dystrybuowane poprzez placówki dyplomatyczno-konsularne 
służą wsparciu przedsięwzięć realizowanych przez ambasady oraz konsulaty general-
ne we współpracy ze środowiskami polskimi i polonijnymi za granicą. Projekty placó-
wek realizowane są w ciągu całego roku budżetowego.

Nie ma formalnego wymogu posiadania wkładu własnego organizacji polonijnych 
będących współrealizatorami projektów. Niemniej jednak, udział innych środków 
w finansowaniu przedsięwzięć jest jednym z kryteriów podlegających ocenie. Wnioski 
rozpatrywane przez wewnętrzny zespół Departamentu Współpracy z Polonią i Pola-
kami za Granicą MSZ podlegają ocenie pod względem prawidłowości sporządzenia 
kosztorysu, uzasadnienia zapotrzebowania na proponowany projekt potwierdzony 
podpisem konsula i kierownika placówki, a zwłaszcza zgodności z „Planem współpra-
cy z Polonią i Polakami za granicą” na dany rok. Istotne znaczenie ma także liczba 
przedłożonych wniosków w danym zakresie tematycznym. W praktyce oznacza to, iż 
w przypadku zgłoszenia przez placówki z danego obszaru geograficznego projektów 
na wyższą kwotę, niż przeznaczona na finansowanie zadań w tym obszarze, część 
z nich – nawet o wysokim poziomie merytorycznym – z konieczności nie zostanie 
skierowana do realizacji.

W odniesieniu do pytania dotyczącego wzoru wniosku o dofinansowanie składa-
nego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w załączeniu przekazuję jego formularz. 
Wniosek podpisywany jest przez konsula i akceptowany przez kierownika placówki. 
Informacja o akceptacji przekazywana jest współorganizatorom projektu bezpośred-
nio przez placówkę.

Placówki zagraniczne, w swoich półrocznych i rocznych sprawozdaniach, przeka-
zują Centrali MSZ informację o wydatkowaniu środków finansowych w ramach fun-
duszy polonijnych pozostających w ich dyspozycji.

Obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji projektu i jego zakres wynika 
z treści umowy podpisanej przez placówkę ze współrealizatorem projektu (np. organi-
zacją polonijną).

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Wniosek o przyznanie środków z funduszy polonijnych Data:

Placówka realizująca projekt 
(Ambasada RP, KG, RP)

Nazwa projektu

Całkowity koszt realizacji 
projektu

Wnioskowana kwota 
dofinansowania z funduszy 
DWPPG

Kosztorys ze wskazaniem pozycji, 
które będą finansowane 
z funduszy DWPPG

Fundusz polonijny (nazwa)

Klasyfikacja budżetowa 
(paragraf)

Współorganizatorzy

Inne źródła finansowania 
projektu oraz wysokość 
tych dofinansowań

Termin i miejsce realizacji 
projektu

Opis projektu

Uzasadnienie: cele polskiej 
polityki zagranicznej 
realizowane za pomocą projektu 
i zadania, które zrealizuje 
placówka poprzez projekt

Podpis Konsula

Akceptacja Kierownika Placówki
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark 
oraz senatora Piotra Zientarskiego

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

W związku z otrzymanym stanowiskiem Sejmiku Województwa Zachod-
niopomorskiego w sprawie utworzenia nowych podstref specjalnych stref 
ekonomicznych w Szczecinie zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizo-
wanie możliwości rozbudowania SSE w Szczecinie.

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego z zaniepokojeniem przy-
jął informację o negatywnym zaopiniowaniu przez Ministerstwo Finansów 
wniosków o rozszerzenie specjalnych stref ekonomicznych w Szczecinie. 
Szczególne kontrowersje budzi argumentacja ministra finansów wskazują-
ca na zbyt niski poziom bezrobocia. Według danych GUS stopa bezrobocia 
w Szczecinie wynosiła w końcu marca br. 11,7% (20,4 tys. bezrobotnych) 
i należy do trzech najwyższych wśród miast wojewódzkich w Polsce.

Brak decyzji o utworzeniu podstref powoduje, że regiony, które nie mają 
na swoim terenie spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomiczny-
mi, są postawione w warunkach nierównej i nieuczciwej konkurencji. Taka 
sytuacja powoduje dysproporcje w rozwoju poszczególnych województw i ma 
szczególnie ujemny wpływ na rozwój województwa zachodniopomorskiego.

Objęcie statutem specjalnej strefy ekonomicznej terenów inwestycyjnych 
w Szczecinie, na których inwestycje planują dwie wiarygodne firmy, tj. Te-
leskop Sp. z o.o. i KSO Sp. z o.o., jest niezwykle ważne dla rozwoju gospo-
darczego Szczecina i Pomorza Zachodniego. Inwestorzy zamierzają ponieść 
nakłady inwestycyjne w wysokości pół miliarda złotych oraz utworzyć około 
półtora tysiąca miejsc pracy, co w sytuacji zwiększającej się liczby bezrobot-
nych w naszym województwie jest bardzo ważne.

Negatywna decyzja i dalsza zwłoka w tej sprawie grozi wycofaniem się in-
westorów z projektów inwestycyjnych w województwie zachodniopomorskim. 
Stawką są nie tylko nowe miejsca pracy i ogromne nakłady inwestycyjne, ale 
również uruchomienie nowych przedsięwzięć, głównie z sektora off-shore.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o przeanalizowanie powyższych infor-
macji i podjęcie działań mających na celu utworzenie w Szczecinie nowych 
podstref specjalnych stref ekonomicznych, ważnych dla rozwoju gospodar-
czego Pomorza Zachodniego.

Grażyna Sztark 
Piotr Zientarski

Oddowiedd�

Warszawa, 11 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatorów Grażynę Sztark i Piotra 

Zientarskiego na 35. posiedzeniu Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r., przekazane przy 
piśmie z 27 czerwca 2013 r., znak: BPS/043-35-1502/13, w sprawie utworzenia no-
wych podstref specjalnych stref ekonomicznych w Szczecinie, uprzejmie wyjaśniam, 
co następuje.
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17 kwietnia 2013 r. Sekretarz Rady Ministrów poinformował, że do czasu opra-
cowania przez Ministra Gospodarki w uzgodnieniu z Ministrem Finansów (lub ziden-
tyfikowania różnic w stanowiskach odnośnie do specjalnych stref ekonomicznych) 
generalnych ram określających funkcjonowanie stref nie przewiduje się co do zasady 
rozpatrywania wniosków, dotyczących rozszerzenia stref. Prace w tym zakresie na ten 
moment zostały wstrzymane i dotyczy to również utworzenia podstrefy w Szczecinie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Dominik
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark 
oraz senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Niniejszym oświadczeniem zwracamy uwagę Pana Ministra na stano-
wisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie planów in-
westycyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA dotyczących Elektrowni 
„Dolna Odra” w Nowym Czarnowie.

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego z ogromnym zaniepo-
kojeniem przyjął informację w sprawie opublikowanej przez PGE strategii 
rozwoju na lata 2012–2035, w której zarząd planuje wydać na inwestycje 
300 miliardów zł. Niestety, nie ma w niej jakichkolwiek informacji na temat 
planów inwestycyjnych dotyczących Elektrowni „Dolna Odra” w Nowym 
Czarnowie.

W roku 2011 w programie rozwoju systemu energetycznego wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, w uzgodnieniu z PGE, zaplanowano, że w Elek-
trowni „Dolna Odra” w celu podtrzymania wytwarzania energii zostaną 
wybudowane dwa bloki gazowo-parowe. Pierwszy miał być wybudowany 
w roku 2015, drugi – pięć do siedmiu lat później. Nowa strategia PGE tych 
inwestycji w ogóle nie uwzględniła.

Prezes PGE, pan Jacek Kaczorowski, w lutym ubiegłego roku zapew-
niał, że zakład w Nowym Czarnowie jest dla PGE ważny i zarząd planuje 
w elektrowni inwestycje. Niestety, mimo upływu ponad roku PGE nie ogłosi-
ło konkretnych zamiarów inwestycyjnych związanych z utrzymaniem mocy 
produkcyjnych elektrowni ZEDO.

Elektrownia „Dolna Odra” jest filarem naszego bezpieczeństwa ener-
getycznego, a ponadto głównym pracodawcą dla Gryfina, zatrudniającym 
około półtora tysiąca osób. Dlatego też nie można dopuścić do tego, aby ten 
ważny dla Pomorza Zachodniego zakład z roku na roku pomniejszał swój 
potencjał, a w efekcie został wyłączony z eksploatacji.

Biorąc pod uwagę stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomor-
skiego, zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o podjęcie działań mających 
na celu zapewnienie inwestycji w Elektrowni „Dolna Odra” oraz ogłoszenie 
informacji o konkretnym planie ich realizacji związanym z utrzymaniem ist-
niejących mocy wytwórczych.

Grażyna Sztark 
Piotr Zientarski

Stanowisko 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 12 lipca 2013 r.

Pan 
Włodzimierz Karpiński 
Minister Skarbu Państwa

Szanowny Panie Ministrze,
zgodnie z właściwością wynikającą z treści art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 

1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.), 
przekazuję oświadczenie senatorów Grażyny Sztark i Piotra Zientarskiego (BPS/043-
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-35-1503/13), złożone podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r. 
w sprawie planów inwestycyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, z uprzejmą 
prośbą o udzielenie zainteresowanym odpowiedzi.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Tomasz Tomczykiewicz 
Sekretarz Stanu

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 1 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Grażynę Sztark i Piotra 

Zientarskiego podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r. w spra-
wie planów inwestycyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA odnoszących się do 
Elektrowni Dolna Odra przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra jest jedyną elektrownią syste-
mową w północno-zachodniej części Polski, największym producentem energii elek-
trycznej i ciepła w regionie. Zespół Elektrowni Dolna Odra jest głównym dostawcą 
ciepła na lokalnym rynku, głównym producentem energii odnawialnej w PGE poprzez 
spalanie biomasy, jak również pełni szczególną funkcję interwencyjną i regulacyjną 
w krajowym systemie energetycznym.

Ze względów technologicznych nieuniknione jest stopniowe wyłączanie z eksplo-
atacji bloków węglowych w Elektrowni Dolna Odra, funkcjonujących od lat siedem-
dziesiątych XX wieku.

Z uwagi na nałożenie na jednostki wytwórcze tzw. derogacji naturalnych (trak-
tatowych), wyłączenie bloku nr 3 o mocy 185 MWe nastąpi do końca 2013 roku, 
natomiast wyłączenie (awaria) bloku nr 4 nastąpiło w czerwcu 2010 roku, zaś wy-
cofanie z eksploatacji w kwietniu 2012 r. W PGE GiEK trwają prace studyjne, które 
mają na celu potwierdzenie możliwości przedłużenia eksploatacji bloków 1 i 2 do roku 
2016–2017. Bloki te są eksploatowane od blisko 40 lat i przepracowały odpowiednio: 
275,4 tys. godzin i 221,7 tys. godzin (stan na koniec czerwca 2013 r.). Dodatkowo, dla 
pięciu bloków przyznano derogację w zakresie dopuszczalnych wielkości emisji NOx 
do 2017 (tzw. derogacje traktatowe). Cztery bloki węglowe klasy 200 MW w Elektrowni 
Dolna Odra, które zostały oddane do eksploatacji w latach 1975–1977 będą eksplo-
atowane co najmniej do 2025 roku, a prawdopodobnie do roku 2035.

Prowadzone w chwili obecnej oraz planowane w kilkuletniej perspektywie prace 
modernizacyjne w PGE GiEK Oddział Zespól Elektrowni Dolna Odra wynikają również 
z aktualnych potrzeb remontowych i odtworzeniowych, dostosowania do restrykcyj-
nych wymogów środowiskowych i podwyższenia efektywności ekonomicznej elektrow-
ni. Aktualnie w Elektrowni Dolna Odra trwa modernizacja instalacji spalania (kotły 
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nr 6 i 7 oraz 5 i 8) w celu obniżenia emisji NOx. Działania te pozwolą na dostosowanie 
ww. bloków do wymogów środowiskowych wynikających z Dyrektywy IED tj. do pracy 
z poziomem NOx w spalinach poniżej 200 mg/m3 po roku 2015.

W celu zapewnienia dostaw ciepła oraz przyłączenia nowych odbiorców, PGE GiEK 
Oddział ZEDO rozbudowuje sieć ciepłowniczą w Gryfinie i prowadzi prace moderniza-
cyjne i odtworzeniowe na istniejących sieciach.

W latach 2007–2013 w ramach działalności inwestycyjnej w Elektrowni Dolna 
Odra zrealizowano zadania o wartości ponad 700 mln zł, tj.:

– zabudowę instalacji do współspalania biomasy z pominięciem młynów węglo-
wych (blok 1 i 5),

– budowę IOS bloków 5 i 6,
– dostosowanie układów spalania kotła nr 1 do pracy z obniżonym poziomem 

NOx.
Dodatkowo w ramach działalności remontowej corocznie ponoszone są wydatki na 

poziomie ok. 50–70 mln zł.
W latach 2009–2012 łączna wysokość kosztów na działalność remontową wynio-

sła ponad 250 mln zł.
Dodać należy, że w dniu 21 czerwca br. PGE GiEK SA złożyła wniosek w przetar-

gu na zakup usługi interwencyjnej rezerwy mocy zimnej o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu na IV część Przedmiotu Zamówienia – JWCD o sumarycznej mocy 
osiągalnej zawierającej się w przedziale 200–460 MW. Wniosek dotyczy świadczenia 
usługi przez bloki 1 i 2 w Elektrowni Dolna Odra. Rozstrzygnięcie postępowania prze-
targowego i zawarcie umów na świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej na-
stąpi w roku 2013, natomiast usługa będzie świadczona od roku 2016.

Zarząd PGE zapewnia, iż w przypadku zmiany uwarunkowań zewnętrznych (sys-
temy wsparcia, cena węgla, cena gazu) podjęte zostaną natychmiastowe działania 
w celu przeanalizowania możliwości inwestycyjnych w tym Oddziale.

PGE Polska Grupa Energetyczna SA jest liderem w obszarze wytwarzania energii, 
któremu zależy na ustawicznym rozwoju, a województwo zachodniopomorskie uzna-
je za obszar równoprawny dla realizacji inwestycji w nowe moce wytwórcze. Według 
zapewnień Zarządu PGE nie przewiduje się by Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 
miał zostać definitywnie zamknięty, a województwo zachodniopomorskie pozbawione 
znaczącego źródła energii.

Przedstawiając powyższe dodać należy, iż Minister Skarbu Państwa wykonuje pra-
wa z akcji wobec PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Jako jej akcjonariusz, nie ma 
możliwości bezpośredniego oddziaływania na działalność gospodarczą prowadzoną 
przez ten podmiot. Minister Skarbu Państwa nie może ingerować w działalność Spół-
ki w sposób niezgodny z regułami prawnymi regulującymi funkcjonowanie spółek 
kapitałowych będących spółkami publicznymi lub niezgodny z ich statutami. Dodać 
należy, że jednym z podstawowych celów spółki publicznej, jaką jest PGE Polska Gru-
pa Energetyczna SA, jest zwiększanie wartości ekonomicznej dla akcjonariuszy nato-
miast za bezpieczeństwo energetyczne odpowiada Państwo.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą satysfakcjonujące dla Senatorów.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Paweł Tamborski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, 

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

Waldemara Kraski oraz Wiesława Dobkowskiego

skierowane do rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz 
oraz prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Prokuratorze!
Prosimy, by rzecznik praw obywatelskich i prokurator generalny przyj-

rzeli się nieprawomocnemu jeszcze wyrokowi skazującemu, jaki zapadł 
26 lutego 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach. W sprawie tej doszło 
do skazania 8 uczestników demonstracji ulicznej za słowne ataki wobec 
uczestników marszu przeciw homofobii, mającego miejsce 18 maja 2010 r. 
w Kielcach.

Wyrok ten jest absurdalny i kuriozalny z kilku powodów.
Po pierwsze – doszło w nim do skazania na zasadzie odpowiedzialności 

zbiorowej. Sąd przypisał oskarżonym groźby słowne, nie wskazując jednak 
w sentencji wyroku, na czym konkretnie te groźby polegały i dlaczego po-
krzywdzeni mieli się tych gróźb obawiać. Przypisując oskarżonym słowne 
groźby, sąd powinien przypisać każdemu z oskarżonych konkretne słowa, 
a tego nie zrobił.

Po drugie – zwracamy szczególną uwagę na sytuację jednego z oskarżo-
nych, Mirosława G., radnego powiatu kieleckiego, który, jak ustalił sąd na 
str. 30 uzasadnienia wyroku, miał krzyczeć hasło „róbcie to w domu po kry-
jomu”, a także „raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę” oraz miał śpiewać 
polski hymn.

W haśle „róbcie to w domu po kryjomu” żadna groźba się nie zawiera. 
W śpiewaniu hymnu państwowego chyba również nie. Pozostają słowa „raz 
sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”, słowa znanego hasła wznoszonego 
na manifestacjach antykomunistycznych w czasach PRL. Wtedy jednak za 
to hasło nikt nie został skazany i nikomu nie przychodziło do głowy, by uzna-
wać je za groźbę. Było to zresztą hasło wznoszone przez bitych demonstran-
tów antykomunistycznych przeciw bijącym ich funkcjonariuszom ZOMO. 
Dramatycznym paradoksem jest to, że do skazania za to antykomunistyczne 
hasło dochodzi dziś, w wolnej Polsce.

Absurdem jest również to, że w słowach „raz sierpem, raz młotem czerwo-
ną hołotę” sąd dopatrzył się realnej groźby, chociaż oskarżony Mirosław G. 
i pozostali uczestnicy demonstracji żadnego sierpa ani żadnego młota przy 
sobie nie mieli i raczej nie mieli szans, żeby się w te narzędzia szybko zaopa-
trzyć. Zwłaszcza sierp jest dziś narzędziem trudno dostępnym, trzeba by go 
szukać w jakimś muzeum. W związku z tym pytamy: gdzie tu groźba?

Powierzamy tę sprawę uwadze obu wysokich urzędów, także ku refleksji 
nad tym, czym zajmują się dziś prokuratury i sądy Rzeczypospolitej za pie-
niądze podatników. Proces o „raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę” trwa 
już trzy lata. To jakiś absurd. Chodzi wszak o zwyczajne w demokracji zacho-
wania, gdy demonstrujący, opowiadający się za czymś czy przeciw czemuś 
ludzie wznoszą wobec siebie różne okrzyki i gdzie agresja słowna jest czymś 
może i nagannym, ale przecież naturalnym. Jeśli nie dochodzi do fizycznej 
agresji, a w Kielcach nie doszło, to represja karna nie ma żadnych podstaw.

Uważamy, że ten wyrok po prostu zagraża demokracji. W przypadku 
Mirosława G. konsekwencje tego wyroku są dramatyczne, traci on mandat 
radnego, traci zatrudnienie w instytucji państwowej i w gruncie rzeczy po-
nosi śmierć cywilną. Za to, że krzyknął „raz sierpem, raz młotem czerwoną 
hołotę”. Absurd i skandal!

Z poważaniem   Krzysztof Słoń 
Grzegorz Wojciechowski  Henryk Górski 
Bogdan Pęk   Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski  Waldemar Kraska 
Jan Maria Jackowski  Wiesław Dobkowski



35. posiedzenie Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r.164

Oddowiedd�  
RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 25.07.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.06.2013 r. (wpływ do Biura RPO: 01.07.2013 r.) 

BPS/043-35-1504-RPO/13 uprzejmie informuję, iż analiza treści załączonego do nie-
go oświadczenia, złożonego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana 
Pęka, Marka Martynowskiego, Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Henryka 
Górskiego, Wojciecha Skurkiewicza, Waldemara Kraskę i Wiesława Dobkowskiego na 
35. posiedzeniu Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r., dotyczącego nieprawomocnego ska-
zania przez Sąd Rejonowy w Kielcach, wyrokiem z dnia 26 lutego 2013 r., 8 uczestników 
demonstracji ulicznej za słowne ataki wobec uczestników marszu przeciw homofobii, 
mającego miejsce 18 maja 2010 r. w Kielcach, nie dała podstaw do podjęcia sprawy.

Treść oświadczenia sprowadza się w istocie do kwestionowania ww. judykatu, do 
którego oceny, na etapie postępowania wskazanym w oświadczeniu uprawniony jest 
wyłącznie Sąd II instancji.

Na tym etapie procesu Rzecznik Praw Obywatelskich nie dysponuje zaś uprawnie-
niami pozwalającymi na ocenę nieprawomocnych rozstrzygnięć.

Dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego możliwe jest badanie przez 
Rzecznika sprawy pod kątem podstaw do skorzystania ze środka prawnego w postaci 
kasacji (art. 14 pkt 8 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
– Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich
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Oddowiedd 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 23.07.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 27 czerwca 2013 r. nr BPS/043- 

-35-1504-PG/13 oświadczenie Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego i in-
nych senatorów, złożone podczas 35. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 20 czerwca 2013 r. dotyczące nieprawomocnego wyroku Sądu Rejonowego 
w Kielcach z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. II K 246/11, uprzejmie przedstawiam, 
co następuje.

Wyrokiem tym sąd uznał oskarżonych: Adriana B. (ur. 26.02.1990 r.), Mirosława G. 
(ur. 24.02.1970 r.), Michała Ś. (ur. 6.10.1992 r.), Grzegorza B. (ur. 22.05.1989 r.), 
Mateusza S. (ur. 1.12. 1992 r.), Krzysztofa Ch. (ur. 15.07.1992 r.), Sebastiana M. 
(ur. 7.05.1988 r.) za winnych tego, że w dniu 16 maja 2010 r. w Kielcach, działając 
wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz Przemysławem Ch., grozili słownie spowodo-
waniem uszkodzeń ciała Weronice P., Jackowi G., Emilii M., Mikołajowi S., Karolinie 
J. i Marcie F., a groźby te wzbudziły u ww. pokrzywdzonych uzasadnioną obawę ich 
spełnienia, co stanowiło przestępstwo z art. 190 §1 k.k.

Sąd na podstawie art. 190 §1 k.k. i art. 34 §1 i 2 k.k. oraz art. 35 §1 k.k., wymie-
rzył oskarżonym Adrianowi B., Michałowi Ś., Grzegorzowi B., Mateuszowi S., Krzysz-
tofowi Ch. i Sebastianowi M. kary po 4 miesiące ograniczenia wolności z obowiązkiem 
wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 go-
dzin w stosunku miesięcznym w przypadku każdego z tych oskarżonych, zaś oskarżo-
nemu Mirosławowi G., na podstawie art. 190 §1 k.k. i art. 33 §1 i §3 k.k., wymierzył 
karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych po 30 złotych każda.

W stosunku do Przemysława Ch. (ur. 14.05.1990 r.) sąd przyjął, że w dniu 16 
maja 2010 roku w Kielcach, działając wspólnie i w porozumieniu z Adrianem B., 
Mirosławem G., Michałem Ś., Grzegorzem B., Mateuszem S., Krzysztofem Ch., Seba-
stianem M. groził słownie spowodowaniem uszkodzeń ciała Weronice P., Jackowi G., 
Emilii M., Mikołajowi S., Karolinie J. i Marcie F., a groźby te wzbudziły u ww. pokrzyw-
dzonych uzasadnioną obawę ich spełnienia, przy czym czynu tego dopuścił się, mając 
ograniczoną w stopniu znacznym zdolność do pokierowania swoim postępowaniem 
i na podstawie art. 66 §1 i §2 k.k. oraz art. 67 §1 k.k. postępowanie karne wobec 
oskarżonego Przemysława Ch. o ten czyn, stanowiący przestępstwo z art. 190 §1 k.k. 
w zw. z art. 31 §2 k.k., warunkowo umorzył na okres próby wynoszący rok. Sąd, na 
podstawie art. 67 §3 k.k. i art. 49 §1 k.k., orzekł wobec oskarżonego Przemysława Ch. 
świadczenie pieniężne w kwocie 400 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Powyższy wyrok wobec niezaskarżenia uprawomocnił się wobec oskarżonych Ad-
riana B., Michała Ś., Mateusza S., Krzysztofa Ch. i Sebastiana M.

W stosunku zaś do pozostałych oskarżonych, tj. Mirosława G., Przemysława Ch. 
i Grzegorza B. wyrok jest nieprawomocny, aktualnie trwa postępowanie międzyin-
stancyjne.

W tym miejscu wymaga odnotowania fakt, że Prokurator Generalny nie ma upraw-
nień nadzorczych nad orzeczeniami wydawanymi przez niezawisłe sądy. Jedyną zaś 
możliwością ingerencji Prokuratora Generalnego w prawomocne, kończące postępo-
wanie orzeczenie sądu jest wywiedzenie kasacji w trybie art. 521 §1 k.p.k.

Tymczasem w niniejszej sprawie wyrok nie uprawomocnił się w stosunku do trzech 
oskarżonych, w tym wobec Mirosława G., o którym mowa w oświadczeniu Pana se-
natora Grzegorza Wojciechowskiego i innych senatorów. Zatem ewentualne zbadanie 
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przedmiotowej sprawy w Prokuraturze Generalnej z punktu widzenia istnienia prze-
słanek uzasadniających wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie 
art. 521 §1 k.p.k. w stosunku do oskarżonych, wobec których wyrok się uprawomoc-
nił, byłoby niewątpliwie przedwczesne.

Nie dokonując w związku z tym oceny poczynionych przez sąd I instancji ustaleń 
faktycznych wypada jedynie odnieść się do zawartych w oświadczeniu złożonym przez 
Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego i innych senatorów stwierdzeń dotyczą-
cych wydanego przez ten sąd wyroku, choćby w wymiarze marginalnym.

Sąd tym nieprawomocnym wyrokiem w części dyspozytywnej przypisał wszystkim 
oskarżonym słowne grożenie sześciu pokrzywdzonym spowodowania uszkodzeń ciała, 
natomiast w uzasadnieniu skonkretyzował słowa, których użyli wszyscy oskarżeni 
wobec pokrzywdzonych.

W ocenie Sądu zarówno wypowiadane przez oskarżonych w dniu 16 maja 2010 
roku w czasie kontrmanifestacji słowa, jak i cały kontekst sytuacyjny oraz okolicz-
ności zdarzenia pozwalają na uznanie, że oskarżeni wypełnili znamiona przestęp-
stwa, przewidzianego w art. 190 §1 k.k. Jak podkreślali sami pokrzywdzeni, znaczna 
przewaga liczebna kontrmanifestantów, ich zorganizowanie, a częściowo także ubiór, 
zasłonięte twarze, powodowały, że wykrzykiwane w zdecydowany sposób hasła, sta-
nowiące niektóre z nich groźby spowodowania uszkodzeń ciała, wywoływały u nich 
realne poczucie strachu i obawy o to, że słowa te mogą przeobrazić się w czyny.

Wymaga zwrócenia uwagi fakt, że w świetle doktryny i orzecznictwa, dobrem chro-
nionym przepisem art. 190 §1 k.k. jest wolność w sensie subiektywnym, czyli poczu-
cie wolności, wolność od obawy, strachu. Jest to przestępstwo materialne – skutkiem 
jest uzasadniona obawa adresata groźby, że będzie ona spełniona, zatem wystarczy, 
że pokrzywdzony uważa, iż niebezpieczeństwo spełnienia groźby jest realne i ma on 
podstawy do takiego poglądu. Niebezpieczeństwo realizacji groźby nie musi obiektyw-
nie istnieć. Obiektywna musi być tylko groźba.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że po uprawomocnieniu się niniejszego wyro-
ku w stosunku do wszystkich oskarżonych, w wypadku zwrócenia się osób uprawnio-
nych do wywiedzenia kasacji w tej sprawie, akta tego postępowania zostaną zbadane 
w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej z punktu widzenia 
istnienia przesłanek do wniesienia tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

O zajętym w tej sprawie stanowisku Pan Marszałek zostanie poinformowany w póź-
niejszym terminie odrębnym pismem.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, 

Roberta Mamątowa, Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Wojciecha Skurkiewicza, Waldemara Kraski, 
Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego 

oraz Beaty Gosiewskiej

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Przed Sądem Okręgowym w Lublinie toczy się proces przeciwko Maciejo-

wi T., oskarżonemu o zamordowanie jego znajomej, Marty K.
Z aktu oskarżenia i okoliczności sprawy wynika, że mamy do czynienia 

z wyjątkowo okrutnym zabójstwem. Kobieta nosiła na ciele ślady bardzo 
ciężkiego pobicia, a zmarła w wyniku uduszenia. Mimo oskarżenia o tak 
okrutne, najcięższe przestępstwo Maciej T. po kilkumiesięcznym pobycie 
w areszcie został zwolniony i odpowiada z wolnej stopy. Jest to sytuacja 
niebywała i raczej niespotykana, jak na tego rodzaju zarzut – zarzut popeł-
nienia najcięższej zbrodni.

Pragniemy zapytać Pana Prokuratora Generalnego, czy jest pewien, że 
sprawa ta jest przez sąd lubelski rozpatrywana obiektywnie i prawidłowo.

Czy wyjątkowa pobłażliwość wobec sprawcy okrutnego zabójstwa młodej 
kobiety nie wynika z faktu, że oskarżony jest prawnikiem, blisko spokrewnio-
nym z osobami pełniącymi wysokie funkcje w sądach okręgu białostockiego, 
z powodu których to powiązań sędziowie białostoccy zostali wyłączeni od 
rozpoznania sprawy? Czy nie mamy tu do czynienia z próbą uchronienia za-
bójcy przed sprawiedliwą karą z uwagi na jego prawnicze koneksje?

Na jakiej podstawie, na mocy jakiej i czyjej decyzji sprawa jest rozpatry-
wana przez sąd lubelski?

Czy postawa prokuratorów w tej sprawie jest, Pana zdaniem, prawidło-
wa, czy prawidłowe są składane przez nich wnioski i środki odwoławcze?

Czy Pan Prokurator Generalny nie dostrzega potrzeby szczegółowego 
nadzoru nad tą sprawą?

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Henryk Górski 
Bogdan Pęk   Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski  Waldemar Kraska 
Robert Mamątow  Przemysław Błaszczyk 
Jan Maria Jackowski  Bohdan Paszkowski 
Krzysztof Słoń   Beata Gosiewska

Oddowiedd�

Warszawa, 22.08.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 27 czerwca 2013 r. nr BPS/043-35-1505/13, przy 

którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 
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20 czerwca 2013 r., celem zapoznania się z nim i zajęcia stanowiska uprzejmie infor-
muję, że podniesione w oświadczeniu zarzuty zostały zbadane przez Prokuratora Ape-
lacyjnego w Białymstoku, a także przeanalizowane w Departamencie Postępowania 
Przygotowawczego Prokuratury Generalnej.

Przedmiotem krytycznego wystąpienia grupy senatorów jest toczące się przed Są-
dem Okręgowym w Lublinie postępowanie karne sygn. akt IV K 452/10 zainicjowa-
ne aktem oskarżenia Prokuratora Okręgowego w Suwałkach skierowanym przeciwko 
Maciejowi T. o czyn z art. 148 §1 k.k., polegający na zabójstwie Marty K.

W wydanym oświadczeniu jego Autorzy, powołując się na okoliczności sprawy za-
warte w akcie oskarżenia, kwestionują przede wszystkim fakt uchylenia tymczasowe-
go aresztowania stosowanego tylko przez okres kilku miesięcy wobec sprawcy, będą-
cego – jak stwierdzają – wyjątkowo okrutnym zabójcą a także stawiają szereg dalszych 
pytań związanych z toczącym się procesem.

Jeszcze przed ustosunkowaniem się do postawionych w oświadczeniu tez oraz 
pytań należy na wstępie przypomnieć podstawowe fakty związane z przebiegiem do-
tychczasowego postępowania karnego w tej sprawie.

W dniu 3.01.2010 r. w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku 
wszczęte zostało śledztwo w sprawie zabójstwa Marty K., w toku którego adwokatowi 
Maciejowi T. przedstawiony został zarzut dokonania czynu określonego w art. 148 §1 
k.k. popełnionego przez to, że dnia 2.01.2010 r. w Białymstoku, działając w zamiarze 
bezpośrednim pozbawienia życia Marty K. dokonał jej zabójstwa w ten sposób, że wie-
lokrotnie uderzał ją pięściami po twarzy, czym spowodował u niej obrażenia w postaci 
licznych wybroczyn, wylewów, podbiegnięć krwawych w okolicy żuchwy, podbródka, 
okolicy czołowo-skroniowej, z obrzękiem tkanek miękkich w powiece górnej lewej, 
spojówce gałkowej lewej, w skórze policzka i innych częściach ciała, a nadto dusił 
pokrzywdzoną za szyję, co w konsekwencji skutkowało zgonem wymienionej w na-
stępstwie uduszenia.

Na wniosek ojca pokrzywdzonej – Jerzego K., Prokurator Apelacyjny w Białymstoku 
przekazał w dniu 8.02.2010 r. śledztwo do dalszego prowadzenia Prokuraturze Okręgo-
wej w Suwałkach, uwzględniając podniesioną we wniosku argumentację, że pokrzyw-
dzony jest prawnikiem, zna białostockich prokuratorów i sędziów, a nadto wywodzi się 
z rodziny prawniczej zakorzenionej od lat w prawniczym środowisku białostockim.

W dniu 18. 11. 2010 r. Prokurator Okręgowy w Suwałkach skierował przeciwko Ma-
ciejowi T. akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Białymstoku o czyn z art. 148 §1 k.k.

Zaznaczyć trzeba, że w toku śledztwa, jak i w dacie kierowania aktu oskarżenia, 
wobec Macieja T. stosowano areszt tymczasowy. Środek ten na wniosek prokuratora 
zastosował Sąd Rejonowy w Białymstoku postanowieniem z dnia 3.01.2010 r., po 
czym był on kilkakrotnie przedłużany.

Postanowieniem z dnia 25.11.2010 r. sygn. akt II AKo 125/10 Sąd Apelacyjny 
w Białymstoku na podstawie art. 41 §1 k.p.k. w zw. z art. 42 §1 k.p.k. i 43 k.p.k. 
wyłączył sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku od rozpoznania sprawy i przeka-
zał ją Sądowi Okręgowemu w Lublinie. Powodem tej decyzji sądu były oświadczenia 
złożone przez sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku wskazujące na zaistnienie 
wobec nich okoliczności o jakich mowa w art. 41 §1 k.p.k., bowiem oskarżony jest 
bratankiem jednego z sędziów orzekających w tym Sądzie Okręgowym.

W toku postępowania sądowego, postanowieniem z dnia 28.02.2011 r. Sąd Okrę-
gowy w Lublinie przedłużył wobec Macieja T. trwający ponad 1 rok areszt tymczasowy 
do dnia 28.05.2011 r. Na skutek zażalenia obrońców oskarżonego, Sąd Apelacyjny 
w Lublinie postanowieniem z dnia 16.03.2011 r. uchylił ten środek zapobiegawczy. 
Z uzasadnienia postanowienia wynika, że w ocenie Sądu poczynione dotychczas 
w sprawie ustalenia faktyczne, a w szczególności: uderzanie pokrzywdzonej po twa-
rzy, a następnie, w celu potęgowania doznań w czasie stosunku, zatykanie ust i nosa, 
w wyniku czego nastąpiła śmierć pokrzywdzonej, muszą skłonić do odpowiedzi na 
pytanie, czy skutek najdalej idący, a więc śmierć pokrzywdzonej oskarżony obejmował 
umyślnością. W tym kontekście Sąd Apelacyjny wskazał na zachowanie Macieja T. po 
zdarzeniu, polegające na próbie ratowania pokrzywdzonej, wezwaniu pomocy i okaza-
niu żalu, co może wskazywać, że oskarżony nie godził się na śmierć pokrzywdzonej.
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Należy podkreślić, że stosownie do art. 426 §1 k.p.k. od orzeczenia sądu odwoław-
czego w opisanej sytuacji nie służył środek odwoławczy i prokurator nie mógł zaskar-
żyć wspomnianego postanowienia, pomimo prezentowanego zarówno w toku śledztwa 
jak i postępowania sądowego stanowiska o istnieniu przesłanek do stosowania tym-
czasowego aresztowania. Do uchylenia tego środka zapobiegawczego doszło zatem 
w wyniku niezaskarżalnej decyzji Sądu Apelacyjnego.

Z informacji prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach uczestniczących 
w rozprawach wynika nadto, że w toku postępowania sądowego nie ujawniły się oko-
liczności mogące wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziów Sądu Okręgowego 
w Lublinie rozpoznających sprawę. Tym samym uznać należy, że nie było i nie ma pod-
staw do składania ewentualnych wniosków o wyłączenie sędziów. Brak jest też pod-
staw do kwestionowania działań podejmowanych przez prokuratorów w tej sprawie.

Przedstawiając powyższe pragnę wyrazić przekonanie, że w tej niewątpliwie bul-
wersującej sprawie dojdzie niebawem do rozstrzygnięcia, które uczyni bezpodstaw-
nymi zawarte w oświadczeniu zarzuty o pobłażliwości wobec oskarżonego, a nawet 
sugerujące próby uchronienia go przed sprawiedliwą karą.

Odnosząc się z kolei do pytania o szczegółowy nadzór prokuratora nad tą sprawą 
należy wskazać, iż nadzór taki w toku postępowania sądowego nie jest możliwy, gdyż 
prokurator jest jego stroną i przysługują mu jedynie uprawnienia związane z taką 
właśnie pozycją prawną w procesie karnym. Dalszy przebieg postępowania sądowego 
w tej sprawie pozostawać jednak będzie w zainteresowaniu Prokuratury Apelacyjnej 
w Białymstoku oraz Prokuratury Generalnej.

Z poważaniem 
 
w z. PIERWSZY ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, 

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

Waldemara Kraski, Roberta Mamątowa 
oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Oświadczenie to kierujemy w sprawie odbywającego karę pozbawienia 

wolności Łukasza Z.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Prokuratora Generalnego, by 

zechciał osobiście zapoznać się z aktem oskarżenia w tej sprawie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Henryk Górski 
Bogdan Pęk   Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski  Waldemar Kraska 
Jan Maria Jackowski  Robert Mamątow 
Krzysztof Słoń   Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�  
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 30.07.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechow-

skiego wspólnie z innymi senatorami podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 
20 czerwca 2013 r., nadesłane przy piśmie Pana Marszałka z dnia 27 czerwca 2013 r., 
nr BPS/043-35-1506/13, uprzejmie informuję, że sprawa Prokuratury Rejonowej 
Gdańsk-Wrzeszcz o sygnaturze 3 Ds 7/11, zakończona prawomocnym wyrokiem Sądu 
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku dnia 27 maja 2011 r., sygn. akt XI K 174/11, 
była przedmiotem analizy przeprowadzonej w Departamencie Postępowania Sądowe-
go Prokuratury Generalnej w związku z wnioskiem skazanego Łukasza Z. o wniesienie 
kasacji, złożonym w dniu 14 czerwca 2012 r.

Akta sprawy zostały poddane analizie w aspekcie istnienia przesłanek uzasadnia-
jących wywiedzenie nadzwyczajnego środka zaskarżenia. W jej wyniku nie stwierdzo-
no naruszenia przez sądy orzekające przepisów prawa materialnego lub procesowego 
o takim znaczeniu dla prawidłowego rozpoznania sprawy i w taki sposób, że mogło 
to mieć istotny wpływ na treść zapadłych orzeczeń, ani też uchybień, stanowiących 
bezwzględne podstawy zaskarżenia, a tylko zaistnienie tego rodzaju naruszeń uza-
sadniałoby wniesienie kasacji, w rozumieniu art. 523 §1 k.p.k. Z akt o sygnaturze 
XI K 174/11 wynikało, że w toku postępowania zasięgnięto opinii dwóch biegłych 
lekarzy psychiatrów, którzy stwierdzili, iż w chwili popełnienia zarzucanych czynów, 
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Łukasz Z. miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia i kierowania swoim 
postępowaniem, przy czym wydający opinię biegli dysponowali dokumentacją me-
dyczną dotyczącą wcześniejszego leczenia psychiatrycznego podejrzanego. W świetle 
niebudzących wątpliwości wniosków biegłych lekarzy psychiatrów co do całkowitej 
poczytalności oskarżonego w dacie popełnienia zarzucanych mu czynów, sąd orzeka-
jący w sprawie nie miał podstaw do zakwestionowania prawidłowości wydanej opinii. 
Podkreślenia wymaga, że dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów powoływany 
jest w toku postępowania karnego – w przypadku istnienia wątpliwości co do stanu 
zdrowia psychicznego oskarżonego – w konkretnej sprawie dotyczącej tego oskarżone-
go oraz indywidualnego czynu będącego przedmiotem postępowania. Lektura akt nie 
dawała podstaw do zakwestionowania przeprowadzonego dowodu, nie wykazała rów-
nież uchybień proceduralnych, ani też nie dawała postaw do stwierdzenia naruszenia 
przepisów prawa karnego materialnego. Dlatego pismem z dnia 6 grudnia 2012 r., 
sygn. PG IV KSK 992/12 poinformowano Łukasza Z. o braku przesłanek, uzasadnia-
jących wniesienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia w tej sprawie.

Niezależnie od powyższego, obrońca Łukasza Z. złożył w Sądzie Okręgowym 
w Gdańsku wniosek o wznowienie postępowania w tej sprawie, powołując nowy, nie-
znany w toku postępowania w sprawie XI K 174/11, dowód w postaci opinii Instytutu 
Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie, uzyskanej w ramach postę-
powania prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie XVIII K 125/10. 
Z przedstawionej przez obrońcę opinii wynikało, że wobec skazanego zachodziły prze-
słanki określone w art. 31 §1 k.k. Wobec faktu, że w odniesieniu do Łukasza Z. wyda-
ne zostały opinie psychiatryczne zawierające skrajnie rozbieżne wnioski w odniesieniu 
do stanu jego zdrowia psychicznego, Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrokiem z dnia 
29 stycznia 2013 r. w sprawie XIII Ko 305/12 wznowił postępowanie zakończone 
prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku dnia 27 maja 
2011 r., sygn. akt XI K 174/11 i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpo-
znania. Postępowanie zostało wznowione w celu usunięcia zaistniałych wątpliwości co 
do stanu poczytalności oskarżonego.

Obecnie wznowione postępowanie przeciwko Łukaszowi Z. w tej sprawie prowa-
dzone jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach pod sygnaturą akt VII K 537/13, 
ponieważ postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2013 r., 
sygn. XIII Ko 116/13 przekazane zostało temu sądowi do rozpoznania, na podstawie 
art. 36 k.p.k. Nie zostało ono do chwili obecnej zakończone.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand



35. posiedzenie Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r.172

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Waldemara Kraski, Beaty Gosiewskiej, 

Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego, 
Bohdana Paszkowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Bogdana Pęka, Przemysława Błaszczyka, 
Marka Martynowskiego oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 
oraz rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik!
Prosimy zarówno Prokuratora Generalnego, jak i Rzecznik Praw Oby-

watelskich o zainteresowanie się sprawą tragicznego wypadku przy pracy, 
jakiemu uległ w Białej Podlaskiej Hubert P., który zginął w wyniku upad-
ku z wysokości podczas wykonywania prac na rusztowaniu. Sprawa była 
przedmiotem postępowania Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej oraz 
postępowania Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

W sprawie tej doszło do umorzenia postępowania w wyniku niestwier-
dzenia znamion czynu zabronionego. Decyzję o umorzeniu postępowania 
uważamy za przedwczesną i nieprawidłową. Prokuratura, a w ślad za nią 
sąd wzięły pod uwagę zeznania świadków – pracowników firmy, w której 
zdarzył się wypadek, a także zeznania samego pracodawcy, z których mia-
ło jakoby wynikać, że Hubert P. samowolnie wszedł na konstrukcję rusz-
towania, wbrew zakazowi pracodawcy. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, 
wielkie prawdopodobieństwo, że te zeznania, składane przez pracowników 
zagrożonych utratą pracy, mogą być po prostu nieprawdziwe.

Ponadto w tej sprawie nie przeprowadzono niezwłocznie oględzin miej-
sca wypadku, przeprowadzano je dopiero na drugi dzień. Nie przeprowadzo-
no również, mimo wniosku pokrzywdzonych, dowodu z opinii biegłego z za-
kresu BHP. Prokuratura i sąd przeszły do porządku nad faktem, że Hubert P. 
pracował „na czarno”, nie został formalnie zatrudniony, nie był po żadnych 
przeszkoleniach.

Ta sprawa, podobnie jak kilka innych, z którymi się ostatnio zetknąłem, 
wskazuje na bardzo powierzchowne traktowanie przez organy prokuratury 
i sądy tragicznych wypadków przy pracy, do jakich dochodzi w wyniku ła-
mania podstawowych zasad BHP. Podobna sytuacja dotyczyła między in-
nymi wypadku śmiertelnego, któremu dnia 14 marca 2012 r. uległ pan Grze-
gorz Ż. Sprawa ta była przedmiotem mojego oświadczenia z dnia 4 kwietnia 
2013 r., skierowanego do Prokuratora Generalnego.

Prosimy, aby Pani Rzecznik i Pan Prokurator Generalny bliżej zaintereso-
wali się tego rodzaju sprawami dotyczącymi śmiertelnych wypadków przy 
pracy, może bowiem w związku z tym dochodzić do sytuacji, kiedy ukrywa-
ne są ewidentne nadużycia w zakresie zasad bezpieczeństwa, maskowane 
są zeznania uwikłanych, uzależnionych od pracodawcy ludzi, a w związku 
z tym rozwija się zjawisko tolerancji dla karygodnych naruszeń zasad bez-
pieczeństwa pracy.

Reasumując, prosimy o zbadanie sprawy śmierci pana Huberta P., a tak-
że – na tle tej sprawy – o szerszą refleksję dotyczącą postępowań w sprawie 
wypadków przy pracy.

Z poważaniem   Bohdan Paszkowski 
Grzegorz Wojciechowski  Krzysztof Słoń 
Waldemar Kraska  Bogdan Pęk 
Beata Gosiewska  Przemysław Błaszczyk 
Henryk Górski   Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski  Wojciech Skurkiewicz
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Oddowiedd�  
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 18.07.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na pismo z dnia 27 czerwca 2013 roku nr BPS/043-35-1507-PG/13 
w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspól-
nie z innymi senatorami podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 
roku dotyczącego wypadku śmiertelnego jakiemu uległ Hubert P. uprzejmie informu-
ję, że zasadność decyzji merytorycznej podjętej w sprawie 2 Ds. 1549/12 Prokuratury 
Rejonowej w Białej Podlaskiej zbadana została w trybie zwierzchniego nadzoru służbo-
wego w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej 
pod kątem prawidłowości procedowania i zasadności podjętej decyzji merytorycznej.

W wyniku badania akt uznano, iż przedmiotowe postępowanie przygotowawcze 
przeprowadzono w sposób prawidłowy, a wydana decyzja o umorzeniu śledztwa, jak 
też przyjęta kwalifikacja prawna czynu jest zasadna.

Jednocześnie stwierdzono, iż nieprawidłowe było poprzestanie na zatwierdzeniu 
przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej, wydanego przez Ko-
mendę Miejską Policji w Białej Podlaskiej i zawierającego lakoniczne uzasadnienie 
postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego dotyczącego śmierci 
człowieka – zamiast opracowania osobiście przez prokuratora postanowienia przed-
stawiającego w uzasadnieniu motywy podjętej decyzji i wyjaśniającego w szczególno-
ści dlaczego przedmiotowego zdarzenia nie uznano za wypadek przy pracy.

Ponadto zwrócono uwagę Prokuratorowi Rejonowemu w Białej Podlaskiej na brak 
sygnalizacji właściwej jednostce Państwowej Inspekcji Pracy faktu działania firmy de-
karskiej Dariusza Ł. zatrudniającej osoby do prac dekarskich, bez zgłoszenia działal-
ności gospodarczej i formalnego określenia charakteru zatrudnienia tych osób poleca-
jąc powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o stwierdzonych nieprawidłowościach 
w prowadzeniu działalności gospodarczej przez Dariusza Ł.

Jak wynika z ustaleń w przedmiotowej sprawie w dniu 30 października 2012 roku 
prokurator zatwierdził wydane przez Komendę Miejską Policji w Białej Podlaskiej 
w dniu 23 października 2012 roku postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie 
zaistniałego w dniu 13 września 2012 roku w Białej Podlaskiej nieumyślnego spowo-
dowania śmierci Huberta P. to jest o czyn z art. 155 k.k. na zasadzie art. 17 §1 pkt 2 
k.p.k. wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

W uzasadnieniu postanowienia stwierdzono, iż bezpośrednią przyczyną zaistniałego 
wypadku było niewłaściwe i nieostrożne zachowanie się Huberta P. Brak jest podstaw, 
aby wskazać na udział osób trzecich w mechanizmie zgonu wyżej wymienionego.

Na powyższe postanowienie zażalenie złożyła Pani Marzena P. reprezentowana 
przez pełnomocnika adw. Andrzeja Łebka z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych 
sp. Komandytowa we Wrocławiu.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej postanowieniem z dnia 28 stycznia 2013 roku 
zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy. Sąd stwierdził, iż zgromadzony w śledz-
twie materiał dowodowy jest kompletny, a wydana decyzja merytoryczna jest zasadna. 
Nadto Sąd uznał, iż nie zachodzi przypadek wskazujący, aby Dariusz Ł. nieumyślnie 
doprowadził do śmierci Huberta P. kierując go do pracy na wysokości. W tej sytuacji, 
zdaniem Sądu, powoływanie opinii biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz budownictwa celem ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku było niecelowe.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek 
Zamiejscowy w Białej Podlaskiej, iż podjęta decyzja o umorzeniu śledztwa jest zasad-
na poleciłem Prokuratorowi Apelacyjnemu w Lublinie spowodowanie ponownej anali-
zy akt sprawy 2 Ds. 1549/12 Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej i rozważenia 



35. posiedzenie Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r.174

potrzeby uzupełnienia materiału dowodowego co do charakteru stosunku łączącego 
Huberta P. z Dariuszem Ł. w kierunku ustalenia, czy łączył ich stosunek pracy w ro-
zumieniu kodeksu pracy, a w przypadku braku danych pozwalających na przyjęcie, 
iż był to wypadek przy pracy o rozważenie, czy miało miejsce niedopełnienie ze strony 
Dariusza Ł. obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dla osoby zatrudnionej na innej 
podstawie niż określonej w art. 2 k.p.

Przedmiotowe postępowanie przygotowawcze pozostanie w zainteresowaniu De-
partamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej.

Nadto uprzejmie informuję Pana Marszałka, że w wyżej wymienionym Departa-
mencie wyznaczony jest prokurator, który koordynuje postępowania o przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, współpracuje z Państwową 
Inspekcją Pracy, organami Sejmu, w tym Radą Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz 
związkami zawodowymi w zakresie zwalczania tej kategorii przestępczości i zjawisk 
patologicznych im towarzyszącym oraz w zakresie podniesienia efektywności ścigania 
przestępstw z Rozdziału XXVIII k.k.

W oparciu o sprawozdania Prokuratorów Apelacyjnych ustalono między innymi, że 
w prokuraturach okręgowych sprawy dotyczące ścigania przestępstw przeciwko pra-
wom osób wykonujących pracę zarobkową są badane, a wnioski wynikające z analiz 
przedstawiane prokuratorom rejonowym do wykorzystania w ramach prowadzonych 
postępowań.

Nadto w prokuraturach okręgowych kontynuowane są wspólne narady i szko-
lenia prokuratorów i inspektorów pracy. Współpraca prokuratorów z inspektorami 
pracy ma duże znaczenie dla skutecznego zwalczania przestępstw Rozdziału XXVIII 
k.k. i zjawisk patologicznych.

W niektórych prokuraturach okręgowych wprowadzono monitoring tego rodzaju 
postępowań. Poważniejsze sprawy, zwłaszcza dotyczące śmiertelnych lub zbiorowych 
wypadków przy pracy są obejmowane zwierzchnim nadzorem służbowym.

W stanowisku podjętym przez Radę Ochrony Pracy w dniu 28 sierpnia 2012 roku 
przyjęto postulat potrzeby zwiększenia uprawnień Prokuratora Generalnego w zakresie 
możliwości podejmowania na nowo postępowań w sprawach, w których prokuratorzy 
odmówili wszczęcia postępowania przygotowawczego na podstawie art. 17 §1 pkt 1–3 
k.p.k., a których przedmiotem objęto podejrzenie popełnienia przestępstw przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Udzielając odpowiedzi Radzie Ochrony 
Pracy podniosłem, iż możliwość wydawania poleceń co do treści czynności proceso-
wej, czy uchylania decyzji końcowej mogłaby stanowić jeden z instrumentów łamania 
niezależności prokuratora.

Na prośbę Przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w związku z przy-
stąpieniem do opracowywania planu pracy Rady na 2013 rok Departament Postępo-
wania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej zgłosił propozycje zagadnień doty-
czących ochrony pracy w jej najistotniejszych strategicznych elementach niezbędnych 
dla doskonalenia systemu ochrony pracy w Polsce, które winny być uwzględnione 
w planie: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w tych gałęziach 
gospodarki, w których została odnotowana największa ilość zbiorowych i śmiertelnych 
wypadków przy pracy, przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z zatrud-
nianiem młodocianych i osób niepełnosprawnych, przestrzegania przez pracodawców 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw pracowniczych w firmach transportowych, 
oceny występowania zjawisk mobbingu, molestowania seksualnego, dyskryminacji 
pracowników ze względu na płeć, pochodzenie, światopogląd, przynależność związko-
wą, rozpoznania zjawiska kierowania do jednostek prokuratury znacznej ilości zawia-
domień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 225 k.k., dotyczących utrudnia-
nia lub udaremniania inspektorom pracy przez pracodawców czynności kontrolnych, 
zagadnienia terminowego wypłacania wynagrodzeń za pracę oraz zatrudniania i wa-
runków pracy cudzoziemców.

W 2012 roku w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Ge-
neralnej w ramach realizacji zadania przewidującego ocenę praktyki prokuratorskiej 
w postępowaniach dotyczących przestępstw z art. 220 §1 k.k., których przedmiotem 
były śmiertelne lub zbiorowe wypadki przy pracy, przeprowadzono analizę 43 spraw 
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tej kategorii, prawomocnie umorzonych w I półroczu 2011 roku. We wszystkich pro-
kuraturach apelacyjnych w tym okresie prawomocne postanowienia o umorzeniu po-
stępowania wydano w 139 sprawach.

W wyniku analizy w 34 sprawach decyzje merytoryczne uznano za zasadne. 
W 9 sprawach nie wyczerpano inicjatywy dowodowej, a zatem decyzje merytoryczne 
były przedwczesne.

W tej sytuacji do właściwych prokuratur apelacyjnych skierowano pisma wska-
zujące na nieprawidłowości, jakie zaistniały w toku prowadzenia postępowań oraz 
zawierające wnioski o rozważenie celowości spowodowania podjęcia tych postępowań 
i uzupełnienia materiału dowodowego lub wykonania czynności w trybie art. 327 §3 
k.p.k. Podkreślić należy, iż postępowania przygotowawcze prowadzone w sprawach 
dotyczących zbiorowych wypadków przy pracy, zwłaszcza zaistniałe w kopalniach, 
odznaczały się dobrym, profesjonalnym poziomem. Nadto w dniu 20 maja 2013 roku 
skierowano pismo instrukcyjne do wszystkich prokuratur apelacyjnych przedstawia-
jące stwierdzone w wyniku badań aktowych nieprawidłowości, celem ich wyelimino-
wania z praktyki.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Oddowiedd�  
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 16 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 27 czerwca 2013 r. /data wpływu 

do Biura RPO – 1 lipca 2013 r./ dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora 
Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 35. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 20 czerwca 2013 r., między innymi w sprawie tragicznego wypadku 
przy pracy, jakiemu uległ Hubert P., pragnę uprzejmie Pana poinformować, że Rzecz-
nik Praw Obywatelskich podjęła już powyższą sprawę na wniosek Pana Janusza Woj-
ciechowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego – z dnia 11 czerwca 2013 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Prokuratury Rejonowej w Białej Pod-
laskiej o nadesłanie akt sprawy o sygn. 2 Ds. 1549/12 dotyczącej tego zdarzenia i do-
kona ich analizy, celem zbadania prawidłowości przeprowadzenia tego postępowania.

Uprzejmie informuję Pana Marszałka, że sprawy dotyczące śmiertelnych wypad-
ków przy pracy pozostają w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich 
i są przedmiotem szeregu wystąpień do prokuratur nadrzędnych, po zbadaniu akt 
spraw, odnośnie do prawidłowości przeprowadzenia tych postępowań.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, 

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

Waldemara Kraski, Roberta Mamątowa 
oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 
oraz rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik!
Zwracamy się do Pani Rzecznik i do Pana Prokuratora Generalnego 

z prośbą o zbadanie sprawy z Sądu Okręgowego w Koninie. Sąd ten posta-
nowieniem z dnia 27 listopada 2012 r. ustanowił zabezpieczenie polegające 
na ograniczeniu prawa własności i zezwoleniu Kopalni Węgla Brunatnego 
„Konin” SA na wejście na nieruchomość rolną, stanowiącą własność pozwa-
nego Jana K. Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 14 lutego 
2013 r. postanowienie to utrzymał w mocy.

Wydaje się sprawą dość dziwną, że sąd stosuje zabezpieczenie będące 
w istocie spełnieniem roszczenia powoda – bo przedmiotem tego roszczenia 
było właśnie wejście na grunt stanowiący własność pozwanego. Odnoszę 
wrażenie, że takie postępowanie sądu oznacza opowiedzenie się po stronie 
silniejszego podmiotu, jakim jest kopalnia, przeciw podmiotowi słabszemu, 
jakim jest rolnik prowadzący własne gospodarstwo.

Zdumienie budzi fakt, że – mimo istniejących możliwości prawnych 
i wniosku pozwanego w tym zakresie – sąd ustanowił zabezpieczenie na 
rzecz kopalni bez stosownego zabezpieczenia finansowego na rzecz rol-
nika. Mało tego, pozwany Jan K. na skutek postępowania kopalni został 
wpędzony w poważne kłopoty polegające między innymi na tym, że mimo 
pozbawienia go możliwości korzystania z gospodarstwa jest on nadal ob-
ciążony podatkiem rolnym oraz doszło do pozbawienia jego żony renty cho-
robowej z KRUS, a stało się tak na skutek niewydania przez sąd odpowied-
nich dokumentów.

Pragniemy też nadmienić, że przypadek pana K. nie jest odosobniony 
– podobny tryb postępowania polegający na ustanawianiu zabezpiecze-
nia uprawniającego przedsiębiorstwa górnicze do wchodzenia na grunt 
rolników jest stosowany częściej. Taka sytuacja dotyczyła m.in. sprawy 
XII C 98/13/2 Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy 
w Lesznie, gdzie doszło nie tylko do zezwolenia na wejście na nieruchomość 
w trybie zabezpieczenia, ale również do samowolnego wyegzekwowania 
tego wejścia przez firmę górniczą, mimo że postanowienie o zabezpieczeniu 
nie było jeszcze prawomocne. Ta sprawa była przedmiotem oświadczenia 
senatorskiego z 7 marca br. skierowanego do Prokuratora Generalnego An-
drzeja Seremeta.

Pragniemy podkreślić, że to, co spotyka rolników w opisanych sprawach, 
nazywane eufemistycznie ograniczeniem prawa własności, jest w istocie ich 
wywłaszczaniem, które stosownie do art. 21 ust. 2 Konstytucji RP jest do-
puszczalne jedynie na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Tu 
mamy do czynienia z wywłaszczaniem na cele biznesowe (prowadzenie 
przedsiębiorstwa górniczego), z pogwałceniem praw rolników, właścicieli 
nieruchomości. Z przykrością musimy stwierdzić, że w tym – w naszym prze-
konaniu bezprawnym – postępowaniu wymiar sprawiedliwości przyłącza 
się do krzywdzenia rolników.

Zatem prosimy Panią Rzecznik i Pana Prokuratora Generalnego, aby 
w ramach swoich kompetencji przyjrzeli się tym sprawom, a w szczególno-
ści by ocenili zgodność z prawem tych postanowień o zabezpieczeniu, które 
wbrew normie art. 731 k.p.c. w istocie zmierzają do całkowitego spełnienia 
roszczeń przedsiębiorców górniczych względem rolników.

Prosimy również oba Wysokie Urzędy, by w ramach swoich uprawnień 
rozważyły, czy tryb zajmowania nieruchomości rolnych na rzecz kopalni 
w drodze tak zwanego ograniczania prawa własności, będącego w rzeczy-



35. posiedzenie Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r. 177

wistości trwałym pozbawieniem rolnika własności (przecież ziemi zajętej pod 
kopalnie nie odzyska on nigdy), jest zgodny z konstytucją, bo naszym zda-
niem nie jest. Jeśli kopalnia chce się rozwijać i eksploatować grunty rolni-
ków, to powinna te grunty wykupić, a nie de facto je wywłaszczać, jak to się 
obecnie dzieje na przykład w sprawie Jana K.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Henryk Górski 
Bogdan Pęk   Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski  Waldemar Kraska 
Jan Maria Jackowski  Robert Mamątow 
Krzysztof Słoń   Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�  
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 30.07.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 

Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 
Henryka Górskiego, Wojciecha Skurkiewicza, Waldemara Kraski, Roberta Mamąto-
wa i Przemysława Błaszczyka złożone podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 
20 czerwca 2013 roku, dotyczące wniosku o zbadanie sprawy o sygn. I C GG 10/10 
Sądu Okręgowego w Koninie, który postanowieniem z dnia 27 listopada 2012 roku 
ustanowił zabezpieczenie polegające na ograniczeniu prawa własności i zezwoleniu 
kopalni Węgla Brunatnego „Konin” SA na wejście na nieruchomość rolną stanowiącą 
własność pozwanego Jana K. – uprzejmie informuję, co następuje.

W Departamencie Postępowania Sądowego przeprowadzono analizę akt postępo-
wania w aspekcie przysługujących Prokuratorowi Generalnemu uprawnień do wnie-
sienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia. W postępowaniu cywilnym do działań, 
do których legitymowany jest Prokurator Generalny zastosowanie mają bowiem prze-
pisy art. 3981 Kodeksu postępowania cywilnego i następne, dotyczące skargi kasa-
cyjnej oraz przepisy art. 4241 Kodeksu postępowania cywilnego i następne, dotyczące 
skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 lutego 2013 roku, sygn. 
I ACz 266/13 oddalające zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie 
z dnia 27 listopada 2012 roku o udzieleniu zabezpieczenia – nie należy jednak do ka-
tegorii orzeczeń, od których przysługują nadzwyczajne środki zaskarżenia.

Kontrola instancyjna wydanego postanowienia o zabezpieczeniu została nato-
miast przeprowadzona przez Sąd drugiej instancji, który rozpoznał wniesione zażale-
nie. Sąd Odwoławczy uzasadnił prawidłowość wydanego orzeczenia uregulowaniem 
dodanego w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 16 września 
2011 r. (Dz. U. Nr 233, poz. 1381), w art. 755 nowego §21, który stanowi, że art. 731 
kodeksu (stanowiącego, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia rosz-
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czenia) nie stosuje się, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej 
szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionych skutków, co ma miejsce w oma-
wianej sprawie.

Prokurator Generalny wydane w sprawach cywilnych orzeczenia sądowe może 
kwestionować tylko wykorzystując pozostające w jego dyspozycji środki prawne. Nie 
jest natomiast procesowo legitymowany do przedstawiania opinii o orzeczeniach, któ-
re są prawomocne i nie przysługują od nich środki odwoławcze, również o charakterze 
nadzwyczajnym.

Odwołując się do art. 365 §1 Kodeksu postępowania cywilnego wskazać również 
należy, że orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz 
również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, 
a w wypadkach przewidzianych w ustawie także inne osoby.

Należy również podkreślić, że pozwany w toku postępowania reprezentowany jest 
przez profesjonalnego pełnomocnika.

Nadmieniam, jednocześnie, iż kopia oświadczenia Panów Senatorów została prze-
kazana zgodnie z właściwością Prokuratorowi Okręgowemu w Koninie w celu rozwa-
żenia, czy zachodzą przesłanki ustawowe (art. 7 i art. 60 §1 k.p.c.) oraz regulaminowe 
(§366 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. – Regulamin 
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – 
Dz. U. Nr 49, poz. 296) do zgłoszenia udziału przez prokuratora w postępowaniu są-
dowym w wyżej wymienionej sprawie.

O zajętym stanowisku w przedmiocie wstąpienia prokuratora do wspomnianego 
postępowania sądowego zostanie Pan Marszałek powiadomiony przeze mnie odręb-
nym pismem.

Informuję również, że kopię oświadczenia Senatorów RP przekazano do Biura 
Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej, w zakresie ewentualnego podjęcia 
czynności zmierzających do oceny, czy tryb zajmowania nieruchomości rolnych na 
rzecz kopalni w drodze tzw. ograniczania prawa własności, będącego w rzeczywistości 
trwałym pozbawieniem rolnika własności, jest zgodny z Konstytucją.

Pozostałe podnoszone w oświadczeniu kwestie, a mianowicie dotyczące pozbawie-
nia żony pozwanego renty chorobowej oraz obciążenia zobowiązaniem podatkowym 
z tytułu podatku rolnego nie należą do kompetencji Prokuratora Generalnego.

Roszczenia z tytułu świadczeń ubezpieczeniowych – w przypadku niekorzystnych 
decyzji organów rentowych – zastrzeżone są do drogi postępowania sądowego przed 
sądem powszechnym (art. 36 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników – tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.).

Natomiast organem podatkowym w sprawach podatku rolnego jest – stosownie 
do treści art. 6a ust. 4a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – o podatku rolnym (tekst 
jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm. ) – wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
od którego decyzji przysługuje odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego (art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych 
kolegiach odwoławczych – tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) oraz 
droga sądowoadministracyjna (art. 3 §1 i §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jedn.: Dz. U. 2012 r., 
poz. 270 ze zm.).

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oddowiedd�  
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 1.10.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
uzupełniając odpowiedź skierowaną do Pana Marszałka w dniu 30 lipca 2013 r., 

na oświadczenie Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Mar-
ka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskie-
go, Wojciecha Skurkiewicza, Waldemara Kraski, Roberta Mamątowa i Przemysława 
Błaszczyka złożone na posiedzeniu Senatu w dniu 20 czerwca 2013 roku, w zakresie 
dotyczącym rozważenia zgłoszenia przez prokuratora udziału w sprawie o sygn. I C GG 
10/10 Sądu Okręgowego w Koninie, który postanowieniem z dnia 27 listopada 2012 
roku ustanowił zabezpieczenie polegające na ograniczeniu prawa własności i zezwo-
leniu kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie SA na wejście na nieruchomość 
rolną stanowiącą własność pozwanego Jana K. – uprzejmie informuję, że Prokurator 
Okręgowy w Koninie zapoznał się z aktami sprawy pod kątem celowości zgłoszenia 
przez prokuratora udziału w tej sprawie.

Podstawowym przepisem regulującym formy oraz przesłanki udziału prokuratora 
w postępowaniu cywilnym jest art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z któ-
rym prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również 
wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wy-
maga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

Zgodnie natomiast z art. 60 §1 Kodeksu postępowania cywilnego prokurator może 
wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany z żad-
ną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, 
oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie.

W ocenie Prokuratora Okręgowego w Koninie nie zaistniały przesłanki wskazane 
w powołanych przepisach, które uzasadniałyby zgłoszenie przez prokuratora udziału 
w omawianej sprawie. Strony toczącego się postępowania reprezentowane są bowiem 
przez profesjonalnych pełnomocników procesowych, a wszystkie postanowienia wy-
dane dotychczas przez Sąd Okręgowy w Koninie, były zaskarżane przez pełnomocnika 
pozwanego. Po kontroli instancyjnej Sądu odwoławczego zaskarżone orzeczenia zosta-
ły utrzymane w mocy. Ponadto proces na aktualnym etapie dotyczy jedynie ustalenia 
wysokości wynagrodzenia należnego pozwanemu za ograniczenie prawa własności.

Po zapoznaniu się z argumentacją uwzględniającą powyższe okoliczności, uznaję 
decyzję Prokuratora Okręgowego w Koninie, znajdującą oparcie w przepisach prawa 
– za prawidłową.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oddowiedd�  
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 4 grudnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 

Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 
Henryka Górskiego, Wojciecha Skurkiewicza, Waldemara Kraski, Roberta Mamąto-
wa i Przemysława Błaszczyka, złożone podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 
20 czerwca 2013 r., dotyczące rozważenia, czy tryb zajmowania nieruchomości rolnych 
na rzecz kopalni jest zgodny z Konstytucją, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina to-
warzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, me-
tali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli 
kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni 
szlachetnych, bez względu na miejsce ich występowania, wód leczniczych, wód ter-
malnych i solanek, stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
– Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm.), zwanej dalej p.g.g., są 
objęte własnością górniczą. Prawo własności górniczej przysługuje Skarbowi Państwa 
(art. 10 ust. 5 p.g.g.).

Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, objętych własnością górniczą, 
stanowi zaś, stosownie do art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
gruntami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), zwanej dalej u.g.n., cel publiczny.

Niewątpliwie, realizacja takiego celu publicznego musi, z natury rzeczy, wiązać się 
z koniecznością ingerencji w prawo własności nieruchomości, także i nieruchomości 
rolnych.

Możliwość ograniczenia prawa własności nieruchomości, niezbędnych na cele po-
szukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, objętych własnością górniczą, 
przewidują obecnie przepisy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o go-
spodarce gruntami.

Obie wymienione ustawy zawierają regulacje określające nie tylko tryb korzysta-
nia z cudzej nieruchomości (zajmowania nieruchomości), ale również przepisy służące 
ochronie praw właścicieli nieruchomości.

Ustawa – Prawo geologiczne i górnicze w art. 18 przewiduje, że przedsiębiorca 
(tj. podmiot posiadający koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą) 
może żądać umożliwienia korzystania z cudzej nieruchomości lub jej części, jeżeli jest 
ona niezbędna do wykonywania działalności regulowanej ustawą, przez czas oznaczo-
ny, za wynagrodzeniem. Korzystanie z nieruchomości nie obejmuje prawa do pobie-
rania z niej pożytków. Jeżeli zaś na skutek ograniczenia prawa nieruchomość lub jej 
część nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele, właściciel (użytkownik 
wieczysty) może żądać, aby przedsiębiorca dokonał jej wykupu.

Z kolei, przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów, 
węgla kamiennego, węgla brunatnego lub podziemne bezzbiornikowe magazynowa-
nie węglowodorów, może żądać wykupu nieruchomości lub jej części położonej w ob-
szarze górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności 
(art. 19 p.g.g.).

Spory dotyczące zajętych nieruchomości lub ich części należą do właściwości są-
dów powszechnych.

Na mocy art. 125 u.g.n. zaś, ograniczenie korzystania z nieruchomości może na-
stąpić w drodze decyzji wydanej przez starostę jedynie wówczas, gdy nieruchomość ta 
jest niezbędna w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych 
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własnością górniczą. Wydanie zaś takiej decyzji (zezwolenia na czasowe zajęcie nie-
ruchomości), stosownie do art. 124 ust. 3 u.g.n., powinno być poprzedzone rokowa-
niami z właścicielem (użytkownikiem wieczystym) o uzyskanie zgody na wykonywanie 
prac (art. 125 ust. 1 u.g.n.).

Ograniczenie korzystania z takiej nieruchomości może nastąpić wyłącznie na rzecz 
przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wykonywanie takiej działalności, i na czas 
nie dłuższy niż termin obowiązywania koncesji, a ponadto odbywa się ono za odszko-
dowaniem, które wypłaca przedsiębiorca (art. 125 ust. 2 u.g.n.).

Jeśli ograniczenie korzystania z nieruchomości jest ustanawiane na okres dłuższy 
niż rok lub uniemożliwia właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) dalsze korzy-
stanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z jej dotychczasowym 
przeznaczeniem, to właściciel (użytkownik wieczysty) może żądać od przedsiębiorcy 
wykupu nieruchomości (art. 125 ust. 3 u.g.n.). Ponadto, przepis ten gwarantuje właś-
cicielowi sądową ochronę jego praw.

Należy podkreślić, że konstytucyjna ochrona prawa własności i innych praw ma-
jątkowych nie ma charakteru absolutnego. Dopuszczalne są jej ograniczenia przy za-
chowaniu warunków przewidzianych w Konstytucji (art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 31 
ust. 3) [vide – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie 
o sygn. SK 55/08, OTK ZU(A) z 2009 r. Nr 4, poz. 50]. Dopuszczalne jest również, 
aczkolwiek obwarowane rygorami konstytucyjnymi, odjęcie własności, tj. przejście 
własności między podmiotami prywatnymi, jak i przejęcie własności przez Państwo 
(art. 21 ust. 2 Konstytucji).

Art. 64 ust. 3 Konstytucji chroni istotę własności, dopuszczając możliwość ograni-
czenia ochrony tego prawa jedynie w drodze ustawy.

Jednakże, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, „ure-
gulowanie w art. 64 ust. 3 Konstytucji problematyki przesłanek ograniczania własno-
ści nie wyłącza stosowania generalnej zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 
ust. 3 Konstytucji. Zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji, własność może być ograni-
czona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa 
własności. Przepis ten nie wskazuje wartości i dóbr, których ochrona przemawiać 
może za dopuszczalnością ingerencji w prawa właściciela. Określa za to podstawowe 
kryteria ingerencji, tj. formalne (wymóg ustawy) i materialne (wskazanie maksymalnej 
granicy ingerencji w postaci zakazu naruszania istoty prawa własności). W wypad-
ku zarzutu nieproporcjonalności, art. 31 ust. 3 Konstytucji powinien spełniać rolę 
podstawową, natomiast art. 64 ust. 3 Konstytucji traktować należy jako konstytu-
cyjne potwierdzenie ogólnej dopuszczalności wprowadzania ograniczeń tego prawa. 
Art. 31 ust. 3 Konstytucji w żadnym wypadku nie stanowi lex specialis wobec art. 64 
ust. 3 Konstytucji, ani vice versa (por. wyroki TK z: 25 maja 1999 r., sygn. SK9/98, 
OTK ZU nr 4/1999, poz. 78 oraz 3 października 2000 r., sygn. K 33/99, OTK ZU 
nr 6/2000, poz. 188), Wynika stąd, że ocena konstytucyjnej dopuszczalności ustawo-
wego ograniczania prawa własności musi uwzględniać wymagania przewidziane w art. 
31 ust. 3 Konstytucji. Przekroczenie ram proporcjonalności ingerencji i naruszenie 
art. 31 ust. 3 zdanie pierwsze Konstytucji powoduje jednoczesne naruszenie ogólnej 
gwarancji ochrony prawa własności – art. 64 ust. 1 Konstytucji” [wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie o sygn. SK 12/12, dostępny na 
stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego].

Publiczny cel, jakim jest poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, 
stanowi niewątpliwie uzasadnienie dla wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z nie-
ruchomości przez jej właściciela.

Sama ingerencja w prawo własności jest zaś w tym wypadku niezbędna (koniecz-
na) dla realizacji tego celu, jakim jest przecież możliwość korzystania z zasobów wnę-
trza ziemi dla zapewnienia rozwoju kraju i potrzeb obywateli.

Wprowadzone ograniczenia nie wydają się również nadmierne.
Ustawodawca przewidział bowiem możliwość czasowego korzystania przez przed-

siębiorcę z cudzej nieruchomości, uzyskiwanie przez właściciela z tego tytułu od 
przedsiębiorcy wynagrodzenia (odszkodowania), jak również – prawo żądania wykupu 
nieruchomości,
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Z uwagi na treść przedstawionych regulacji Prawa geologicznego i górniczego oraz 
ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wydaje się, aby można było powiedzieć, 
że tryb zajmowania nieruchomości (również nieruchomości rolnych) na cele związa-
ne z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin objętych własnością 
górniczą jest niekonstytucyjny. Na mocy tych rozwiązań dochodzi wprawdzie do ogra-
niczenia prawa własności, niemniej jednak – przy zachowaniu konstytucyjnych wy-
magań, określających granice ingerencji we własność.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Oddowiedd�  
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 8 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka znak: BPS/043-35-I508-RPO/13, prze-

kazującego w załączeniu oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Woj-
ciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 35. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 20 czerwca 2013 r. zawierające prośbę o interwencję w sprawie Pana Jana K. 
w związku z ograniczeniem jego prawa własności do nieruchomości przeznaczonej 
pod eksploatację węgla brunatnego, uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatel-
skich zwrócił się do wnioskodawcy o nadesłanie kopii wszelkich dokumentów związa-
nych ze sprawą. Dopiero ich uzyskanie pozwoli Rzecznikowi dokonać oceny zarzutów 
skarżącego. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji niezbędnych do merytorycznego 
rozpoznania podnoszonych przez skarżącego zarzutów, Rzecznik poinformuje Pana 
Marszałka o zajętym stanowisku w tej sprawie.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Oddowiedd�

Warszawa, 15.04.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na korespondencję Pana Marszałka, nadesłaną w dniu 2 lipca 2013 r. 

(przekazano w niej oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
i in. na 35. posiedzeniu Senatu w dniu 20 czerwca 2013 r.), w której poruszono pro-
blem właściciela nieruchomości pozwanego przez zakład górniczy, Pana Jana K. z B., 
pragnę zająć następujące stanowisko w sprawie.

Problem zajęcia cudzej własności na cele górnicze od kilku lat jest badany przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich; już w 2006 r., w wystąpieniu skierowanym do Mini-
stra Sprawiedliwości Rzecznik wskazywał, że właściciel nieruchomości powinien być 
wyposażony w odpowiednie uprawnienia materialnoprawne i procesowe, które pozwo-
liłyby mu na skuteczną ochronę jego prawa.

Pragnę jednak podkreślić, że Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzega konieczność 
szczególnych rozwiązań prawnych, które regulują pozyskiwanie kopalin; ich wydoby-
cie nie jest z reguły możliwe bez naruszenia praw właścicieli nieruchomości, w obrębie 
których umiejscowione są złoża (będące własnością Skarbu Państwa, zgodnie z art. 10 
ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze: Dz. U. nr 163, 
poz. 981 ze zmian., dalej p.g.g.). Dlatego zasadniczo należy zaakceptować rozwiązanie 
przyjęte w art. 18 ust. 1 p.g.g., zgodnie z którym jeżeli cudza nieruchomość lub jej 
część jest niezbędna do wykonywania działalności regulowanej ustawą, przedsiębior-
ca może żądać umożliwienia korzystania z tej nieruchomości lub jej części przez czas 
oznaczony, za wynagrodzeniem.

Odnosząc się do uwagi wskazanej w końcowej części oświadczenia Senatorów na-
leży wskazać, że zarówno przedsiębiorca, jak i właściciel nieruchomości w pewnych 
sytuacjach dysponują roszczeniem o wykup gruntu – właściciel może żądać wykupu 
wówczas, gdy na skutek ograniczenia prawa nieruchomość lub jej część nie nadaje się 
do wykorzystania na dotychczasowe cele (por. art. 18 ust. 3 p.g.g.). Natomiast po stro-
nie przedsiębiorcy roszczenie to powstaje tylko wówczas, gdy prowadzi on wydobycie 
kopalin lub składowanie materiałów wymienionych w art. 19 p.g.g.

Jednak sprawa, w której stroną pozwaną jest Pan Jan K. (sygn. I C GG 10/10, 
Sąd Okręgowy w Koninie) toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zmian.), 
gdyż została ona wszczęta pod rządami tej ustawy (por. art. 222 p.g.g. z 2011 r.). Na 
tle poprzednio obowiązujących przepisów przedsiębiorca nie dysponował roszczeniem 
o wykup nieruchomości.

Zdaniem Rzecznika, właściwe rozwiązanie prawne powinno zapewniać zrównowa-
żenie interesów przedsiębiorcy górniczego oraz właściciela nieruchomości: nieunik-
nione naruszenie praw służących właścicielowi powinno zostać zrekompensowane, co 
pozwoli na wyrównanie uszczerbku spowodowanego ingerencją w substancję nieru-
chomości. Co także istotne, owa rekompensata powinna zostać wypłacona w czasie 
zbliżonym do momentu zajęcia nieruchomości: wówczas poszanowany zostanie inte-
res właściciela, a ograniczenie jego prawa nie będzie uznane za nadmierne. Pozwoli 
to także właścicielowi na zmniejszenie doznanej dolegliwości, np. poprzez zakup innej 
nieruchomości.

Z tych względów Rzecznik dostrzega potrzebę takiego uregulowania zajęcia nieru-
chomości, aby wiązało się ono z natychmiastową wypłatą stosownej kwoty pieniężnej 
na rzecz jej właściciela. W wystąpieniu skierowanym do Ministra Środowiska Rzecz-
nik proponuje określone rozwiązania legislacyjne, pozwalające na realizację tego po-
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stulatu – dotyczą one modyfikacji postępowania cywilnego w zakresie zabezpieczenia 
w sytuacji, gdy sąd rozpatruje powództwo o zajęcie nieruchomości. Dopuszczając ta-
kie zajęcie już w trakcie procesu, w ramach zabezpieczenia powództwa, sąd musiałby 
zasądzić – właśnie na etapie zabezpieczenia – określoną kwotę pieniężną na rzecz 
właściciela nieruchomości. Kopię wystąpienia skierowanego do Ministra Środowiska 
przesyłam w załączeniu do niniejszego pisma.

Natomiast w odniesieniu do toczącego się procesu przed Sądem Okręgowym 
w Koninie (sygn. I C GG 10/10) Rzecznik może podjąć bardzo ograniczone działania: 
w sprawie zabezpieczenia powództwa orzekały sądy obu instancji, orzeczenie to jest 
ostateczne, może zostać zmienione wyłącznie w sytuacji przewidzianej przez art. 742 
kodeksu postępowania cywilnego (gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpie-
czenia). Jak wynika z przedstawionych okoliczności sprawy, w najbliższym czasie nie 
należy się spodziewać zmiany sytuacji faktycznej, będącej podstawą udzielenia zabez-
pieczenia.

Pragnę także wskazać, że postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia – tak jak 
każde inne postanowienie, wydane w postępowaniu cywilnym – staje się skuteczne 
niezależnie od uzyskania waloru prawomocności. Zgodnie bowiem z art. 360 kpc, 
postanowienia stają się skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich 
treści, z chwilą ogłoszenia, a jeżeli ogłoszenia nie było – z chwilą podpisania sentencji. 
Zatem postanowienie nawet nieprawomocne wywołuje skutki prawne, i może stano-
wić podstawę podjęcia określonych w nim działań (czyli m.in. zajęcia nieruchomości).

Należy także zauważyć, że z uwagi na konstytucyjną zasadę niezależności sądów 
(art. 173 Konstytucji) i niezawisłości sędziowskiej (art. 178 ust. 1 Konstytucji) Rzecz-
nik nie może ingerować w toczące się postępowanie sądowe. Ustawa z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t. jedn.: Dz. U. z 2001 r., nr 14, poz. 147 ze 
zmian.) w art. 14 pkt 2 podkreśla, iż działania Rzecznika nie mogą naruszać niezawi-
słości sędziowskiej.

Rzecznik wystąpił natomiast do Sądu Okręgowego w Koninie z zapytaniem o przy-
czyny opóźnienia w rozpoznaniu sprawy sądowej, której zakończenie pozwoli osta-
tecznie unormować relacje pomiędzy stronami sporu – kwestia terminowości rozpa-
trywania sprawy należy bowiem do zakresu administracji sądowej, pozostającej poza 
obrębem regulacji art. 178 ust. 1 Konstytucji RP.

W załączeniu przesyłam kopię wystąpienia, jaką Rzecznik Praw Obywatelskich 
skierował do Ministra Środowiska.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich
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Stanowisko

Warszawa, 15.04.2014 r.

Pan 
dr Maciej Grabowski 
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,
w związku ze skargami, które wpływają do Rzecznika Praw Obywatelskich, po raz 

kolejny pragnę zwrócić uwagę Ministra Środowiska na problem środków prawnych słu-
żących przedsiębiorcom dla pozyskiwania kopalin. Problem ten łączy się bowiem bezpo-
średnio z kwestią ochrony praw majątkowych podmiotów, które są właścicielami nieru-
chomości wykorzystywanych na cele przewidziane przez ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. 
– Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zmian., dalej: p.g.g.).

W wystąpieniu z dnia 28 kwietnia 2006 r., skierowanym do Ministra Środowiska 
(nr RPO-510645-IV/05/BB), Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na niewła-
ściwy standard ochrony praw obywateli w regulacji obowiązującej wówczas ustawy 
z dnia 4  lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz. U. z 2005 r., nr 228, 
poz. 1947  ze zmian.). W ocenie Rzecznika, na tle ustawowej regulacji gospodarki ko-
palinami ujawniły się m.in. następujące problemy:

– zakres przestrzenny prawa własności kopalin, jednoznaczne „oddzielenie” 
przedmiotu własności Skarbu Państwa i właściciela gruntu,

– tryb postępowania w przypadku zajęcia nieruchomości niezbędnej dla pozyski-
wania kopalin; w ocenie Rzecznika, powinien on być adekwatny do publiczno-
prawnego celu zajęcia nieruchomości.

W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi w dniu 13 czerwca 2006 r. (nr DGp0733/ 
4432/06/RR) prof. Mariusz Orion-Jędrysek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Środowiska, podzielił pogląd o potrzebie wyraźnego określenia zakresu własności ko-
palin, i jednoznacznego wskazania, jak daleko sięga prawo właściciela nieruchomości, 
w której granicach przestrzennych znajdują się złoża kopalin. Jednocześnie jednak 
w piśmie tym zakwestionowano tezę, iż zajęcie nieruchomości dla potrzeb wydoby-
wania kopalin służy realizacji celu publicznego. Rozwiązanie przewidziane w art. 88 
obowiązującego wówczas prawa geologicznego i górniczego w żaden sposób nie jest 
powiązane z pojęciem „inwestycji celu publicznego”. Ma ono służyć interesom użyt-
kownika górniczego. Co do zasady nie ma ono natomiast nic wspólnego z wywłasz-
czeniem. Może ono wprawdzie służyć realizacji celów publicznych, niemniej jednak 
nie jest zależne od ich istnienia. Z tych względów przekazanie sądowi powszechne-
mu (a nie organowi administracji) kompetencji do rozstrzygania w sporze dotyczącym 
możliwości wykonywania prawa podmiotowego jest rozwiązaniem lepiej chroniącym 
interesy wszystkich stron sporu.

Według stanowiska Ministerstwa, możliwość zajęcia nieruchomości na cele gór-
nicze, przewidziana przez omawiany art. 88 ustawy, należy rozpatrywać jako ograni-
czenie prawa własności, dopuszczalne na mocy art. 64 Konstytucji RP. Jednocześnie 
eliminacja tej możliwości oznaczałaby, że przedsiębiorca nie mógłby uzyskać dostępu 
do złoża stanowiącego własność Skarbu Państwa, a w rezultacie nie byłby zaintereso-
wany nabyciem użytkowania górniczego.

W nowej ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie 
z zapowiedzią przedstawioną w piśmie z dnia 13 czerwca 2006 r., doprecyzowano 
zakres prawa własności górniczej: art. 10 ust. 1 i 2 p.g.g. wymienia złoża kopalin 
oraz wód, które są objęte własnością górniczą, które to prawo – zgodnie z art. 10 
ust. 5 p.g.g. – przysługuje Skarbowi Państwa. Z kolei złoża kopalin niewymienionych 
w art. 10 ust. 1 i 2 są objęte prawem własności gruntowej (art. 10 ust. 3. p.g.g.).

Nowa ustawa – jak zapowiedziano – nie wyeliminowała możliwości zajęcia nie-
ruchomości osoby trzeciej w trybie cywilnoprawnym; co więcej, ustawa rozszerzyła 
uprawnienia użytkownika górniczego. Zasadniczym uprawnieniem pozostaje (prze-
niesione z art. 88 poprzedniej ustawy) prawo do czasowego korzystania z nierucho-
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mości (jej zajęcia): zgodnie z art. 18 ust. 1 p.g.g., jeżeli cudza nieruchomość lub jej 
część jest niezbędna do wykonywania działalności regulowanej ustawą, przedsiębior-
ca może żądać umożliwienia korzystania z tej nieruchomości lub jej części przez czas 
oznaczony, za wynagrodzeniem. Z kolei art. 18 ust. 3 p.g.g. stanowi, że jeżeli na sku-
tek ograniczenia prawa nieruchomość lub jej część nie nadaje się do wykorzystania na 
dotychczasowe cele, właściciel (użytkownik wieczysty) może żądać, aby przedsiębiorca 
dokonał jej wykupu.

Natomiast w odniesieniu do niektórych kopalin, to przedsiębiorca dysponuje pra-
wem wykupu nieruchomości: jak stanowi bowiem art. 19 ust. 1 p.g.g. przedsiębior-
ca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów, węgla kamiennego, węgla 
brunatnego, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie węglowodorów lub podziem-
ne składowanie dwutlenku węgla, może żądać wykupu nieruchomości lub jej części 
położonej w obszarze górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej 
działalności (uprawnienia takiego nie przewidywała ustawa z 1994 r.).

Zarówno w przypadku roszczenia o zajęcie nieruchomości, jak i o jej wykup, w ra-
zie sporu sprawę rozstrzyga sąd powszechny (art. 18 ust. 4, art. 19 ust. 2 p.g.g.).

Zatem zarówno na gruncie ustawy z 1994 r., jak i obecnie obowiązującego p.g.g. 
z 2011 r. roszczenia przedsiębiorców (w stosunku do właściciela gruntu) mają cha-
rakter cywilnoprawny, a ich realizacja – w razie sporu – następuje na drodze procesu 
cywilnego.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, przyjęcie, że pozyskiwanie kopalin przez 
przedsiębiorcę realizowane jest w interesie prywatnym, a publicznoprawny aspekt 
gospodarowania tym zasobami pozostaje na planie dalszym, czyni zasadnym pytanie 
o konstytucyjność regulacji art. 19 p.g.g. – w kontekście wymogów stawianych przez 
art. 21 ust. 2 Ustawy Zasadniczej.

Jeżeli jednak przyjąć, że regulacja art. 18 i 19 p.g.g. istotnie realizuje prywatny 
interes przedsiębiorcy (co de lege lata może być dyskusyjne), to tym bardziej koniecz-
ne jest wyważenie interesów obu zainteresowanych stron: właściciela nieruchomości 
oraz użytkownika górniczego. Co więcej, nieuniknioną konsekwencją tego założenia 
jest uznanie, że interes przedsiębiorcy nie jest w istocie ważniejszy od interesu innego 
prywatnego podmiotu, w tym wypadku; właściciela nieruchomości. Z całą pewnością 
realizacja potrzeb przedsiębiorcy nie może doprowadzić do naruszenia istoty prawa 
własności innego podmiotu – czego gwarantem jest art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

Faktem jest, że realizacja prawa użytkowania górniczego wymaga fizycznego do-
stępu do złóż, a często jedynym sposobem uzyskania tego dostępu jest korzystanie 
z nieruchomości stanowiącej własność innego podmiotu. Specyfika działalności pro-
wadzonej na podstawie ustawy p.g.g., jej aspekt technologiczny, wymaga wyjątko-
wych rozwiązań, które pozwalają użytkownikowi górniczemu na eksploatację jego 
prawa: do takich należy także art. 144 ust. 1 p.g.g., zgodnie z którym właściciel nie 
może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który 
jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej 
tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą. Powinno być zatem zasadą, że 
w każdej sytuacji konfliktu interesów ustawodawca powinien wyposażyć właściciela 
nieruchomości we wszystkie gwarancje materialnoprawne (zwłaszcza kompensacyjne) 
a także procesowe, służące ochronie jego prawa.

Tymczasem do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszają się właściciele nierucho-
mości, którzy czują się pokrzywdzeni przebiegiem procesu cywilnego dotyczącego za-
jęcia bądź wykupu nieruchomości. Otóż przedsiębiorcy korzystają z możliwości zabez-
pieczenia roszczenia, przewidzianej przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego 
(art. 755 i dalsze kpc), i uzyskują możliwość zajęcia nieruchomości już w trakcie po-
stępowania, a często na jego początku, motywując to ryzykiem ogromnych strat ma-
terialnych w sytuacji przestoju technologicznego w pracach górniczych. Tymczasem 
uzyskanie takiego zabezpieczenia nie stwarza po stronie właściciela nieruchomości 
roszczenia o zapłatę. Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości (bądź, w przy-
padku przewidzianym przez art. 19 p.g.g., cenę nieruchomości) właściciel uzyska do-
piero po prawomocnym zakończeniu sprawy.

Charakter cywilnego postępowania zabezpieczającego nie pozwala bowiem na za-
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spokojenie roszczenia pozwanego o zapłatę jeszcze w trakcie trwania procesu: moż-
liwość zobowiązania powoda do zapłaty kaucji, przewidziana przez art. 739 kpc, nie 
jest w tym wypadku adekwatnym środkiem prawnym. Po pierwsze, celem kaucji jest 
zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych, związanych z wykonaniem zabezpiecze-
nia, na wypadek przegrania sprawy przez powoda bądź zaniechania wystąpienia z po-
wództwem (por. art. 746 kpc) – nie jest natomiast jej celem zaspokojenie roszczenia 
wzajemnego pozwanego. Po drugie, z kaucji tej pozwany właściciel nieruchomości 
i tak nie może skorzystać przed prawomocnym zakończeniem sprawy (a ściślej, do-
piero skuteczne zasądzenie roszczeń odszkodowawczych stwarza mu taką możliwość).

Innymi słowy: właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić nierucho-
mość przedsiębiorcy górniczemu już na podstawie zabezpieczenia powództwa; nato-
miast na wypłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości (bądź jej ceny) musi 
oczekiwać do zakończenia procesu.

Charakter problemów doświadczanych przez właścicieli gruntów, co do których 
zgłaszają roszczenia przedsiębiorcy, dobrze obrazuje jedna ze spraw badanych przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich: pozwany właściciel nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym został zobowiązany do jej udostępnienia na rzecz przedsię-
biorcy prowadzącego wydobycie węgla brunatnego. Obowiązek ten został nałożony 
na pozwanego w trybie zabezpieczenia powództwa. Proces trwa już kilka lat przed 
sądem pierwszej instancji, trudno obecnie określić czas jego prawomocnego zakoń-
czenia. Budynek posadowiony na nieruchomości stanowi centrum życiowe pozwa-
nego i jego rodziny, a tymczasem nie uzyskał on żadnej kwoty rekompensującej mu 
doznaną stratę. Przedsiębiorca zaproponował pozwanemu – przy czym była to dekla-
racja, dla której nie ma podstaw w prawie materialnym – lokal zastępczy, której to 
propozycji pozwany, z ważnych dla siebie względów, zaakceptować nie może. Zatem 
do czasu zakończenia procesu pozwany został pozbawiony rekompensaty za utratę 
mieszkania.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich zaistniała sytuacja prowadzi do bardzo 
poważnej ingerencji w prawo własności, która nie może zostać zaakceptowana: pozba-
wienie właściciela możliwości korzystania z nieruchomości, na której wraz z rodziną 
zamieszkuje bez zapewnienia stosownej rekompensaty – stanowi naruszenie istoty 
prawa własności, czego organom państwa czynić nie wolno (art. 64 ust. 1 Konsty-
tucji). Dlatego, zdaniem Rzecznika, konieczna jest taka zmiana regulacji ustawowej 
zabezpieczenia, która z jednej strony zapewni zabezpieczenie roszczeń przedsiębiorcy 
górniczego, z drugiej strony – pozwoli właścicielowi gruntu na chociaż częściową re-
kompensatę szkody, jaką poniósł na skutek wykonania zabezpieczenia.

Można rozważać różne warianty regulacji, korzystając z już istniejących modeli; 
i tak np. w przypadku szkód górniczych (Dział VIII p.g.g.) wprowadzono rozwiąza-
nie przewidujące, że w celu natychmiastowego zapobieżenia szkodzie lub jej dalszym 
skutkom sąd może nakazać podjęcie koniecznych czynności. Jeżeli obowiązek ten 
obciąża poszkodowanego, sąd może nakazać, aby podmiot, do którego jest kierowa-
ne roszczenie, niezwłocznie wypłacił odpowiednią kwotę pieniężną. W tym wypadku 
stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu 
zabezpieczającym (art. 152 ust. 1 i 3 p.g.g.). Jak wskazuje się w literaturze przed-
miotu, roszczenie to idzie jednak dalej niż zabezpieczenie przewidziane w postępowa-
niu cywilnym – właśnie ze względu na natychmiastową możliwość wypłaty pieniędzy 
(A. Lipiński, R. Mikosz, Komentarz do art. 98 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze, LEX 2003, teza 5).

Warto także dokonać analizy konstrukcji przyjętej w art. 12 ust. 5a ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., nr 687 ze zmian.); przepis ten stanowi, 
że na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania za nieruchomość wy-
płaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej 
instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania (wydawanej wówczas, gdy 
decyzji zezwalającej na zajęcie nieruchomości nadano rygor natychmiastowej wyko-
nalności). Wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku. Można zatem rozważać analogiczną konstrukcję w zakresie zabezpieczenia 
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nie tylko roszczeń powoda, ale i pozwanego, np. w zakresie wysokości kwoty niespor-
nej pomiędzy stronami. Punktem wyjścia mogłaby być np. kwota proponowana w poz-
-wie przez przedsiębiorcę (jako rekompensata za zajęcie nieruchomości).

Zdaniem Rzecznika, konieczne jest zabezpieczenie interesów właściciela nieru-
chomości już na etapie procesu, i uwzględnienie specyfiki postępowania dotyczącego 
roszczeń użytkownika górniczego, przewidzianych przez art. 18 i 19 p.g.g.; obecnie, 
właściciel nieruchomości gruntowej nie dysponuje żadnymi roszczeniami, które wy-
nagrodziłyby mu konieczność udostępnienia nieruchomości na etapie zabezpieczenia 
powództwa. Kwestią otwartą pozostaje wybór przez ustawodawcę właściwych środków 
prawnych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t. jedn.: Dz. U. z 2001 r., nr 14, poz. 147 ze zmian.), 
uprzejmie proszę Pana Ministra o przekazanie mi swojego stanowiska w sprawie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich


