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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

W związku z informacjami, jakoby zmieniane rozporządzenie MZ w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medycz-
ne i środki pomocnicze ograniczało poziom dofinansowania środków absorp-
cyjnych (potocznie nazywanych pieluchomajtkami), proszę o wyjaśnienie, 
czy istotnie zamiarem ministerstwa jest ograniczenie poziomu dofinanso-
wania środków absorpcyjnych, a jeśli tak, to jaki jest projektowany poziom 
tego dofinansowania. Jeśli planowane są ograniczenia w tym zakresie, to 
prosiłbym o wyjaśnienie, jakie są powody tych zmian, jakie cele zamierza 
ministerstwo osiągnąć dzięki tym zmianom.

Dofinansowanie zakupu środków absorpcyjnych (pieluchomajtek) jest 
niezwykle ważną pomocą udzielaną chorym z zespołem nietrzymania moczu. 
Wraz z procesem starzenia przybywa tego rodzaju problemów zdrowotnych, 
natomiast możliwości samodzielnego zakupu tych środków maleją w związ-
ku ze spadającą stopą życia – zastąpienia płacy emeryturą czy rentą. We-
dług prognoz demograficznych i emerytalnych oba te procesy będą narastać 
z roku na rok. W tej sytuacji obniżanie poziomu dofinansowania ograniczyć 
może poziom higieny u tej grupy chorych, co w konsekwencji prowadzić bę-
dzie do poważnych komplikacji zdrowotnych. Z raportu „Wsparcie pacjenta 
z NTM w systemie opieki zdrowotnej” wynika jednoznacznie, że leczenie po-
wikłań wywołanych zbyt rzadkim stosowaniem pieluchomajtek jest bardzo 
drogie i koszty te szybko rosną. A zatem oszczędności na dofinansowaniu 
zakupu pieluchomajtek miałyby charakter pozorny i krótkotrwały. W efekcie 
mielibyśmy do czynienia z pogorszeniem stanu zdrowia i cierpieniem cho-
rych na NTM, wzrostem liczby dodatkowych badań i kosztownych procedur 
leczniczych.

Liczę na to, że przygotowywane rozporządzenie okaże się korzystne dla 
wszystkich grup pacjentów objętych jego oddziaływaniem, w tym chorych 
na NTM.

Mieczysław Augustyn 
przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu 
ds. Osób Starszych

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.08.08

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Mieczysława Augustyna – Senatora RP, 

w sprawie dofinansowania przez NFZ zakupu środków absorpcyjnych, przekazane 
przy piśmie Wicemarszałka Senatu, Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, znak: BPS/043-37-
-1555/13, uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska w sprawie.

Kwestie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, do których 
zaliczamy pieluchy i pieluchomajtki, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia 
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w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze 
(Dz. U. Nr 139, poz. 1141 z późn. zm.). Należy jednak wskazać, iż zgodnie z art. 85 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 
z późn. zm.), obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycz-
nymi oraz środki pomocnicze zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie ww. ustawy, jednak nie dłużej niż przez okres 
24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do dnia 1 stycznia 2014 r.

Biorąc pod uwagę powyższe w Ministerstwie Zdrowia podjęto działania polegające 
na szczegółowej analizie przedmiotowego zagadnienia uwzględniając dobro pacjenta 
oraz zdolności finansowe płatnika. W przedmiotowych działaniach brali udział przed-
stawiciele świadczeniobiorców, towarzystw zrzeszających pacjentów, jak i konsultan-
ci krajowi działający w poszczególnych dziedzinach medycyny. Prace zakładały uak-
tualnienie wykazu o dostępne obecnie na rynku wyroby medyczne, doprecyzowanie 
wskazań medycznych do wystawiania zleceń oraz urealnienie wysokości refundacji 
(limitu cen) wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obecnie trwają prace 
końcowe nad ostateczną formą ww. projektu rozporządzenia. Po ich zakończeniu zo-
stanie on przekazany, zgodnie z procedurą legislacyjną, do konsultacji zewnętrznych. 
Dopiero po zapoznaniu się opinii publicznej z projektem i analizie ewentualnych uwag 
nastąpi uzgodnienie ostatecznej treści rozporządzenia.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do mojego oświadczenia skierowanego do Pana Ministra 

Finansów na posiedzeniu Senatu w dniu 3 lipca 2013 r. chciałbym niniej-
szym wyjaśnić, iż do mojego biura senatorskiego docierają kolejne skargi rol-
ników, z których wynika, iż oni bądź ich małżonkowie, pozostając współwła-
ścicielami gospodarstwa rolnego, skorzystali z pomocy w ramach działania 
PROW „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i zdecydowali się 
na rozpoczęcie dodatkowo działalności gospodarczej w zakresie działalności 
usługowej wspomagającej produkcję roślinną, dokonali jedynie w tym zakre-
sie zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnicy VAT, a obecnie są informowani, 
iż zarówno działalność usługowa, jak i z gospodarstwa rolnego powinna być 
łącznie opodatkowana. W odróżnieniu od stanu opisanego w moim oświad-
czeniu z dnia 3 lipca 2013 r. problem zgłaszających się rolników polega na 
tym, iż rolnik bądź jego współmałżonek w związku z rozpoczęciem działalno-
ści gospodarczej dokonali zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnicy podatku 
VAT, podczas gdy jednocześnie działalność prowadzoną w ramach gospo-
darstwa rolnego w dalszym ciągu rozliczali jako rolnicy ryczałtowi.

Należy jednocześnie wskazać, iż osoby te przed dokonaniem zgłoszenia 
rejestracyjnego jako podatnicy podatku VAT – jedynie w zakresie prowa-
dzonej działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną – uzyskali 
zarówno w siedzibie właściwego dla nich urzędu skarbowego, jak i w rozmo-
wie telefonicznej z pracownikiem Krajowej Informacji Podatkowej informację 
o dopuszczalności pozostania rolnikiem ryczałtowym co do gospodarstwa 
rolnego oraz podatnikiem VAT co do działalności usługowej. Jednocześnie 
z posiadanych informacji wynika, iż część urzędów skarbowych odmawia-
ła w takiej sytuacji przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego co do działalności 
usługowej.

W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących 
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t. jedn. DzU z 2011 r. nr 177 poz. 1054, z późn. zm.) dopuszczalna jest 
taka sytuacja, aby rolnik prowadzący gospodarstwo rolne rozliczał się jako 
ryczałtowiec oraz jednocześnie on bądź jego współmałżonek będący współ-
właścicielem gospodarstwa rolnego dokonał zgłoszenia rejestracyjnego jako 
podatnik VAT w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – świadcze-
nie usług rolniczych – i rozliczał się na zasadach ogólnych, w tym korzystał 
ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT 
jedynie w zakresie prowadzonej działalności usługowej. Dodatkowo proszę 
o wyjaśnienie, czy stanowisko urzędów skarbowych w tejże sprawie mogło 
ulec zmianie w okresie 2010–2013 r. i czym ta zmiana była bądź mogła być 
spowodowana.

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruję następujące zapytanie: czy 
problem rolników beneficjentów programu w ramach działania PROW „Róż-
nicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest Panu znany? Jeżeli tak, 
to jaka jest skala problemu? Jakie działania resort rolnictwa zamierza pod-
jąć lub podjął w celu rozwiązania opisanego problemu i rozważenia udziele-
nia pomocy rolnikom?

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oddowiedd 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 16 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do przesłanego przy piśmie z dnia 19 lipca br., znak: BPS/043-37- 

-1556-MF/13, tekstu oświadczenia Senatora Pana Przemysława Błaszczyka złożone-
go na 37. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lipca br. w sprawie podatku VAT w zakresie 
prowadzenia przez rolników działalności gospodarczej oraz problemów rolników bene-
ficjentów programu w ramach działania PROW „Różnicowanie w kierunku działalno-
ści nierolniczej”, pragnę uprzejmie przedstawić następujące stanowisko.

Jak wskazałem w mojej odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora złożone pod-
czas 36. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lipca 2013 r. osoby fizyczne prowadzące 
działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) rozliczają podatek od 
towarów i usług według zasad ogólnych lub mogą korzystać ze specjalnych procedur 
tzw. systemu ryczałtowego.

Należy tu podkreślić, że w myśl art. 2 pkt 15 ww. ustawy przez działalność rolniczą 
rozumie się szeroko pojętą produkcję roślinną i zwierzęcą, a także świadczenie usług 
rolniczych, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do ww. ustawy (por. art. 2 
pkt 21 ustawy).

Istotne znaczenie ma tu fakt, że ustawa o VAT nie przewiduje możliwości wybo-
ru jedynie częściowego rozliczania się w systemie ogólnym, tj. prowadzenia rozliczeń 
z tytułu podatku od towarów i usług przy działalności rolniczej w pewnej części dzia-
łalności według zasad ogólnych, a w pozostałej części według zasad funkcjonowania 
systemu ryczałtowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samo-
dzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub re-
zultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku osób 
fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podat-
nika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 
ust. 1 ustawy o VAT. Powyższe stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzą-
cych działalność rolniczą, w innych niż wymienionych w art. 15 ust. 4 przypadkach 
(por. art. 15 ust. 5 ustawy o VAT).

Zaprezentowane przepisy w sposób szczególny i specyficzny dla osób prowadzą-
cych wspólne gospodarstwo rolne formułują, kto może korzystać ze statusu podat-
nika podatku od towarów i usług. Działalność rolnicza w ramach gospodarstwa rol-
nego może być prowadzona przez kilka osób, jak również może być ono własnością 
wspólną, jednak przepisy ustawy o VAT wskazują, iż w odniesieniu do wspólnie pro-
wadzonej działalności rolniczej podatnikiem VAT jest tylko jedna osoba. Zasadę tę 
dodatkowo potwierdza przepis art. 96 ust. 2 ustawy o VAT, który stanowi, że w przy-
padku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne 
może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na którą będą wystawiane faktury 
przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży pro-
duktów rolnych.

Zasadność tego stanowiska potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyj-
nego (z dnia 10 sierpnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1211/10) w którym stwierdzono, 
iż niedopuszczalna jest taka konstrukcja prawna, aby w ramach już funkcjonującego 
gospodarstwa rolnego działało drugie gospodarstwo.
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W przypadku wieloosobowych gospodarstw rolnych, możliwe jest dokonanie zgło-
szenia rejestracyjnego przez jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego prowa-
dzącego działalność rolniczą w ramach gospodarstwa rolnego oraz przez drugiego ze 
współwłaścicieli tego gospodarstwa, ale wyłącznie w zakresie działalności gospodar-
czej innej niż wymieniona w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT.

Powyższe oznacza brak możliwości rozliczania odrębnie wykonywanej w ramach 
wspólnego gospodarstwa rolnego produkcji roślinnej i zwierzęcej i odrębnie świadczo-
nych usług rolniczych.

Jednocześnie zauważam, że przyczyny nieporozumień w zakresie „podwójnej” reje-
stracji współwłaścicieli gospodarstwa rolnego – mogą wynikać z faktu nieprecyzyjnego 
(bez wszystkich niezbędnych informacji) przedstawiania stanu faktycznego w momen-
cie dokonywania rejestracji na potrzeby VAT (lub konsultacji z Krajową Informacją 
Podatkową).

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną może być bardzo szeroko 
rozumiana i odnosić się również do usług innych niż wymienione w załączniku nr 2 
do ustawy o VAT.

W tym miejscu pozwolę sobie wskazać, że z uzyskanych w trybie roboczym informa-
cji z Głównego Urzędu Statystycznego przykładem takich usług innych mogą być np.:

– usługi naprawy maszyn rolniczych (ciągników, kombajnów), które mieszczą się 
w zakresie grupowania PKWiU 33.12.21.0 „Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
rolnictwa i leśnictwa”,

– usługi doradztwa rolniczego np. w zakresie nawożenia, ochrony roślin oraz sto-
sowania określonych odmian roślin, które mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 
74.90.19.0 „Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej nie-
sklasyfikowane”.

Jak wspomniałem wcześniej w takim przypadku możliwa jest odrębna rejestracja 
tzn. w odniesieniu do usług innych niż zdefiniowane w ustawie o VAT jako usługi 
rolnicze.

Uzyskaniu pewności przez zainteresowanych, co do prawidłowego zastosowania 
przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach służy instytucja in-
terpretacji indywidualnej przewidziana przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). W tym miejscu należy 
wskazać, że uzyskaniu przez zainteresowanych użytecznej informacji w tym trybie ma 
pomóc dokładne opisanie we wniosku składanym przez zainteresowanego stanu fak-
tycznego, jednocześnie upoważnione do wydania tych interpretacji organy podatkowe 
mają możliwość wezwania wnioskodawców do uzupełnienia przez nich opisu stanu 
faktycznego, jeśli opis ten budzi wątpliwości.

Odnosząc się do problemów beneficjentów działania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 (PROW 2007–2013) przedstawionych w ww. oświadczeniu Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi przedstawił następujące stanowisko:

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” objętego PROW 2007–2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia umowa przyznania pomocy za-
wierana pomiędzy podmiotem wdrażającym działanie a beneficjentem, może zawierać 
zobowiązania dotyczące osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat 
oraz inne zobowiązania dotyczące realizacji operacji. Zgodnie z zapisami umowy be-
neficjenci zobowiązani są do zarejestrowania i prowadzenia wspieranej działalności 
przez 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Podmiot wdrażający ww. działanie weryfikuje fakt prowadzenia działalności m.in. 
na podstawie faktur VAT wystawianych za świadczone usługi lub innych dowodów 
o równoważnej wartości.

Mając na uwadze ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o podatku od to-
warów i usług w zakresie rejestracji jako podatnik więcej niż jednej osoby spośród 
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prowadzących gospodarstwo rolne, w tym beneficjentów ww. działania podejmujących 
świadczenie usług dla rolnictwa, podmiot wdrażający działanie bada wszelkie okolicz-
ności świadczące o prowadzeniu wspieranej działalności np. zarejestrowanie przez 
beneficjenta działalności w CEIDG, odprowadzanie podatku dochodowego itp.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez podmiot wdrażający to działanie 
zidentyfikowano ok. 1 tys. umów zawartych z beneficjentami, realizującymi operacje 
dotyczące świadczenia usług dla rolnictwa, z których co najmniej dwóch beneficjen-
tów posługuje się tym samym numerem producenta (tj. jest członkiem jednego gospo-
darstwa rolnego).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Wojciech Kowalczyk

Oddowiedd�  
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 12 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pism znak BPS/043-36-1510-MRiRW/13 z dnia 11 lipca br. oraz 

BPS/043-37-1556-MRiRW/13 z dnia 19 lipca br., przy których przekazano oświad-
czenia senatora Przemysława Błaszczyka, skierowane do Ministra Finansów i Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuję, że przedstawiony przez Senatora 
problem jest mi znany. Jednocześnie informuję, że informacje w tym zakresie zostały 
przekazane Ministrowi Finansów, który udzieli kompleksowej odpowiedzi na złożone 
oświadczenia.

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

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby, 
do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel 

oraz do głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
Stanisława Kowalczyka

Szanowni Państwo!
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz oraz indywidualni producen-

ci jaj skarżą się na poważne ograniczenia dotyczące sprzedaży jaj od kur 
żywionych konwencjonalnymi paszami z udziałem surowców GMO, soi do-
puszczonej unijnym i krajowym prawem paszowym w zakresie skarmiania 
w produkcji zwierzęcej.

Jak twierdzi KIPDiP, sytuacja ta spowodowana jest reklamami produktów 
pochodzenia zwierzęcego wolnych od GMO, sugerującymi, że produkty te cha-
rakteryzują się wyższą jakością i wyższym poziomem bezpieczeństwa zdro-
wotnego, ponieważ pochodzą od zwierząt karmionych paszą zbożową wolną 
od składników modyfikowanych genetycznie. Tym samym reklamy te suge-
rują, że produkty wyprodukowane z udziałem surowców GMO są gorszej ja-
kości. Przykładem tego jest reklamowana marka jaj „Farmio wolne od GMO”. 
Handlowcy, powołując się na takie reklamy, uzależniają zakup jaj od certyfi-
katów potwierdzających nieskarmianie pasz z udziałem surowców GMO.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, organizacja reprezentują-
ca producentów jaj, skierowała w ich imieniu wnioski do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych o zbadanie tej marki w świetle reguł dotyczących jako-
ści i znakowania produktów pochodzących od zwierząt żywionych paszami 
z udziałem surowców GMO oraz wyników badań naukowych, które stano-
wiły podstawy do określenia tych reguł. Od dwóch miesięcy producenci jaj 
bezskutecznie czekają na jednoznaczne stanowisko tych instytucji dotyczą-
ce zasad znakowania produktów pochodzenia zwierzęcego w świetle prze-
pisów regulujących znakowanie żywności GMO. Spodziewali się uzyskać 
niezwłocznie opinie tych instytucji, mając na uwadze zarówno przepisy usta-
wy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spo-
żywczych, jak i jednoznaczne wyniki badań naukowych przeprowadzonych 
przez państwowe instytuty badawcze: Instytut Zootechniki oraz Państwo-
wy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Badania te, wykonane na zlecenie 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jednoznacznie potwierdziły, że „produkty 
uzyskane ze zwierząt żywionych paszami wolnymi od GMO niczym nie róż-
nią się od produktów pochodzących od zwierząt żywionych paszami nie-
modyfikowanymi, konwencjonalnymi, ponieważ transgeniczne DNA ulegają 
denaturacji w żołądku właściwym zwierząt pod wpływem niskiego odczynu 
pH (1–2). W narządach i tkankach zwierząt, w tym drobiu, mięsie, jajach 
i mleku, nie stwierdza się nawet śladowych ilości DNA zmodyfikowanego”.

Niezbędne jest w tej sprawie oficjalne potwierdzające stanowisko Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów oraz Inspekcji Handlowej podległej temu urzędowi, a także Inspekcji 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Brak stanowiska tych in-
stytucji wobec reklamy kwestionowanej przez producentów stworzył nieja-
sną sytuację, która przyczyniła się do wydania sądowego zakazu publiko-
wania zgodnej z prawdą informacji, że wszystkie jaja produkowane w Unii 
Europejskiej są wolne od GMO bez względu na rodzaj skarmianej paszy.

Producenci obawiają się, że zaistniała sytuacja może doprowadzić do 
zalegalizowania nieuczciwej konkurencji i przewagi rynkowej jaj rzekomo 
wolnych od GMO. Instytucje te są zobowiązane statutowo wobec producen-
tów, prowadzących produkcję i stosujących oznaczenia produktów zgodnie 
z przepisami, do niezwłocznego udzielania oficjalnej odpowiedzi na następu-
jące pytania.

Czy produkty uzyskane ze zwierząt żywionych genetycznie modyfiko-
wanymi paszami podlegają wymaganiom etykietowania, czyli informowania 
konsumentów o skarmianiu pasz GMO?
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Czy produkty pochodzące od zwierząt żywionych paszami genetycznie 
modyfikowanymi są żywnością GMO?

Czy produkty pochodzące od zwierząt żywionych paszami wolnymi od 
GMO mają wyższą, mierzalną jakość?

Czy istnieją podstawy naukowe lub prawne do informowania konsu-
mentów o rodzaju skarmianej paszy?

Czy reklamowanie produktów pochodzących od zwierząt żywionych pa-
szami wolnymi od składników modyfikowanych genetycznie jako wolnych 
od GMO stanowi naruszenie przepisów art. 45, art. 46 oraz art. 48 ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w związ-
ku z art. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości artykułów rolno-spo-
żywczych?

Kiedy można spodziewać się przedstawienia stanowiska przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcję Jakości Handlowej Ar-
tykułów Rolno-Spożywczych w wyżej opisanej sprawie?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�  
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2013.08.14

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia senatora p. Przemysława Błaszczyka złożonego 

podczas 37. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 r. i przesłanego przy pi-
śmie BPS/043-37-1557-MRRW/13 z dnia 19 lipca 2013 r., uprzejmie informuję, że 
zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914) Główny Inspektor Sanitarny jest 
organem właściwym do wykonywania czynności dotyczących żywności genetycznie 
zmodyfikowanej oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do 
wykorzystania jako żywność w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 1829/2003, 
1830/2003 oraz 1946/2003.

Uprzejmie informuję p. Senatora, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, pasze genetycznie zmodyfikowane nie 
mogą być wprowadzane do obrotu, przetwarzane lub stosowane w żywieniu zwierząt, 
o ile nie zostało wydane stosowne zezwolenie Komisji Europejskiej. Warunkiem uzy-
skania takiego zezwolenia jest przeprowadzenie całego szeregu badań potwierdzają-
cych bezpieczeństwo takich produktów oraz inne uwarunkowania określające m.in. 
metody pobierania próbek, wykrywania, monitorowania itd. W związku z powyższym 
pasze genetycznie zmodyfikowane wprowadzane do obrotu, które uzyskały zezwole-
nie i są wpisane do unijnego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 
prowadzonego przez Komisję Europejską nie stanowią niebezpieczeństwa dla zdrowia 
zwierząt, ludzi i środowiska.
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W związku z obawami co do stosowania GMO w żywieniu zwierząt uchwałą 
Rady Ministrów Nr 306/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. wprowadzono aneks do 
programu wieloletniego pt.: „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarun-
kowania rozwoju produkcji zwierzęcej”, na podstawie którego w Instytucie Zootech-
niki – PIB w Krakowie, przy współudziale Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
– PIB w Puławach prowadzone były badania naukowe pt.: „Wpływ pasz GMO na 
produkcyjność i zdrowotność zwierząt, transfer transgenicznego DNA w przewodzie 
pokarmowym oraz jego retencję w tkankach i produktach żywnościowych pochodze-
nia zwierzęcego”.

Przeprowadzana analiza w przypadku stosowania GMO w żywieniu zwierząt doty-
czyła m.in. modyfikacji składu roślin, składu jakościowego i ilościowego aminokwa-
sów związanych z produkcją białek. Ocenie poddano skład roślin konwencjonalnych 
i zmodyfikowanych. Porównywano zawartości: białek, tłuszczów, węglowodanów, po-
piołu, wilgotności, składu aminokwasowego białek, inhibitorów trypsyny z punktu 
żywienia zwierząt i ludzi. Badania zawartości tych elementów w kukurydzy i soi ge-
netycznie zmodyfikowanych nie wykazały w żadnym z badań różnic w analizie jako-
ściowej w stosunku do roślin konwencjonalnych. Tak więc w badaniach potwierdzono 
„równoważność składnikową produktów niezmodyfikowanych jak i zmodyfikowanych 
genetycznie”.

Podstawowym elementem badania było doświadczalne karmienie zwierząt paszą 
zawierającą GMO i określenie wpływu takiej paszy na zwierzęta. W przeprowadzanych 
badaniach nie uzyskano wyników wskazujących na obecność w tkankach i komór-
kach zwierząt transgenów z roślin zmodyfikowanych.

Jednocześnie informuję, że raport końcowy z tego badania jest ogólnodostępny 
i zamieszczony na stronie internetowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytu-
tu Badawczego pod adresem:

http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/wazne_informacje/Wplyw_pasz_GMO_
na_produkcyjnosc_i_zdrowotnosc_zwierzat.pdf

Badania naukowe potwierdzają tezę zawartą w oświadczeniu Europejskiego Urzę-
du ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – „EFSA statement on the fate of recombinant 
DNA or proteins in meat, milk and eggs from animals fed with GM feed”, opubliko-
wanym w 2007 r., w którym wykluczono przenikanie transgenicznego DNA do krwi 
i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Jednocześnie, w ślad za pismem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, uprzejmie 
informuję, że wprowadzanie do obrotu oraz znakowanie żywności genetycznie zmody-
fikowanej jest uregulowane przepisami następujących rozporządzeń:

– 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w spra-
wie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, oraz

– 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w spra-
wie możliwości śledzenia i znakowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych 
oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z or-
ganizmów genetycznie zmodyfikowanych i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE.

Żywność genetycznie zmodyfikowana, objęta ww. wymaganiami ustawodawstwa 
unijnego to, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 rozporządzenia 1829/2003, żyw-
ność zawierająca lub składająca się z GMO (np. chleb z ziarnami soi GM, wafle wy-
produkowane z udziałem mąki kukurydzianej wytworzonej z kukurydzy GM, węd-
liny z dodatkiem białka sojowego wyprodukowanego z soi GM) lub wyprodukowana 
z GMO, ale go niezawierająca (np. olej sojowy wyprodukowany z soi GM lub cukier 
z buraka GM).

Należy podkreślić, że na poziomie Unii Europejskiej, w tym Polski, nie istnieją 
przepisy, które regulowałyby zasady znakowania produktów pochodzenia zwierzęcego 
informacją, że w trakcie chowu zwierząt stosowano bądź nie stosowano pasz genetycz-
nie zmodyfikowanych oraz genetycznie zmodyfikowanych produktów leczniczych.

Zgodnie z powyższym produkty uzyskane ze zwierząt żywionych paszami gene-
tycznie zmodyfikowanymi nie podlegają ani wymaganiom zatwierdzania, ani etykieto-
wania określonym w ww. rozporządzeniu unijnym (motyw 16 preambuły do rozporzą-
dzenia 1829/2003).
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W świetle powyższego dotychczas nie zostały uregulowane kwestie znakowania 
żywności pochodzenia zwierzęcego informacjami takimi jak „bez GMO”, „non GMO”, 
„GMO-free”, „wyprodukowano z (nazwa składnika) non-GMO” i każdym innym okreś-
leniem, które może mieć taki sam sens dla konsumenta.

Rozporządzenia 1830/2003 i 1829/2003 obejmują swym zakresem również kwe-
stie znakowania, etykietowania i możliwości śledzenia pasz genetycznie zmodyfikowa-
nych w Unii Europejskiej i Polsce.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia (WE) 1829/2003, GMO do użytku paszowego, 
pasze zawierające lub składające się z GMO i pasze wyprodukowane z GMO podlega-
ją szczególnym wymaganiom etykietowania. Żadna osoba nie może wprowadzać do 
obrotu ww. paszy, o ile na załączonym dokumencie lub w miarę potrzeb, na opako-
waniu, pojemniku lub na załączonej do niego etykiecie, w sposób wyraźnie widoczny, 
czytelny i nieusuwalny, nie zostaną podane wskazane dane szczegółowe.

Na etykiecie pasz GMO podaje się wszelkie jej właściwości (skład, właściwości 
odżywcze, zamierzone użycie, skutki dla zdrowia określonych gatunków lub kategorii 
zwierząt), odbiegające od właściwości jej tradycyjnego odpowiednika.

Zgodnie z rozporządzeniem 1829/2003/WE obowiązek etykietowania nie dotyczy 
paszy zawierającej materiał, który zawiera, składa się lub jest wyprodukowany z GMO 
w części nie większej niż 0,9% paszy i każdej paszy, z której się składa, z zastrzeże-
niem, że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie.

Przepisami rozporządzenia 1830/2003 wprowadzono obowiązek przekazywania 
na każdym etapie dystrybucji pasz GMO informacji o tym, że produkty te są genetycz-
nie zmodyfikowane.

Przepisy rozporządzenia umożliwiają pełny monitoring GMO na wszystkich eta-
pach wprowadzania do obrotu w łańcuchu produkcji i dystrybucji jak również koniecz-
ność właściwego oznakowania pasz GMO (weryfikowanego także w ramach urzędowej 
kontroli), co zapewnia podmiotom działającym na rynku pasz możliwość świadomego 
wyboru między paszami GM, a ich konwencjonalnym odpowiednikiem.

Natomiast zamieszczanie informacji o braku obecności GMO w paszach nie jest 
wymagane przepisami tych ww. rozporządzeń, jak również nie ma przesłanek nauko-
wych do prowadzenia takiego postępowania.

Odnosząc się do treści reklam uprzejmie informuję, że ogólne zasady dotyczą-
ce znakowania środków spożywczych określone zostały w ustawie o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. które określają, że oznakowanie środ-
ka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności poprzez 
sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości (jeżeli wszystkie 
podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości) oraz, że oznakowanie środka 
spożywczego musi być zrozumiałe dla konsumenta.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wyrażenie opinii w zakresie zasadności lub 
obiektywizmu treści reklam nie należy do kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

Niemniej jednak informacja zamieszczona na opakowaniu produktu „wolne od 
GMO”, może wykazywać znamiona reklamy porównawczej, jednakże w tym zakresie 
adekwatnym aktem prawnym jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz. 1503 j. t.), w szczególności art. 16 
tej ustawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w piśmie cytowanym na wstępie Główny 
Inspektorat Sanitarny przekazał stanowisko, iż w świetle obowiązujących przepisów, 
produkty pochodzące ze zwierząt skarmianych paszami GM nie powinny być zaliczane 
do żywności genetycznie zmodyfikowanej.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oddowiedd�  
PREZESA URZĘDU OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Warszawa, 9.08.2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

przekazane przy piśmie z dnia 19 lipca 2013 r., znak BPS/043-37-1557-UOKK/13, 
uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Na wstępie pragnę wskazać, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów w ramach swoich ustawowych kompetencji jest uprawniony do dokonywania in-
terpretacji przepisów wyłącznie w ramach prowadzonych postępowań, w odniesieniu 
do konkretnego stanu faktycznego. Należy również zauważyć, iż taka interpretacja 
podlega potem weryfikacji w ewentualnym postępowaniu sądowo-administracyjnym. 
Powyższe znajduje potwierdzenie w przepisach kodeksu postępowania administracyj-
nego. Z treści art. 9 k.p.a. wynika, iż organy administracji publicznej, do których nale-
ży Prezes Urzędu, udzielają szczegółowych informacji wyłącznie w toku prowadzonych 
postępowań administracyjnych. Nie są natomiast uprawnione ani zobowiązane do 
wydawania opinii prawnych (tak wyrok WSA w Bydgoszczy z dn. 13.05.2009 r., sygn. 
II SA/Bd 241/09, wyrok NSA w Warszawie z dn. 4.04.2006 r., sygn. I OSK 1148/05 
oraz wyrok NSA (do 31.12.2003 r.) w Gdańsku z dn. 29.11.2000 r., sygn. I SA/Gd 
1185/98).

Odnosząc się do pytań wymienionych w oświadczeniu senatora Przemysława 
Błaszczyka uprzejmie wyjaśniam, że produkty pochodzące od zwierząt żywionych pa-
szami genetycznie zmodyfikowanymi nie są w świetle prawa żywnością GMO i nie 
podlegają obowiązkowi informowania konsumentów o zastosowaniu tego rodzaju 
pasz. Należy zauważyć, że prawodawstwo celowo nie nakazuje informowania w ozna-
kowaniu o stosowaniu pasz GMO, ponieważ w produkcie pochodzącym od zwierzęcia 
karmionego GMO nie stwierdza się obecności GMO. Sugerowanie konsumentom, że 
żywność pochodząca od zwierząt żywionych paszami wolnymi od składników mody-
fikowanych genetycznie jest dzięki temu wolna od GMO jest zdaniem Prezesa UOKiK 
niedopuszczalne, gdyż wprowadzałoby to w błąd poprzez przypisywanie środkowi spo-
żywczemu szczególnych właściwości, podczas gdy podobne środki spożywcze posiada-
ją takie właściwości (por. art. 46 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia – Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Niemniej, dobro-
wolne podanie konsumentom prawdziwej informacji, że pasza, którą karmione były 
zwierzęta od których pozyskano produkt lub składnik produktu była wolna od GMO, 
nie przesądza o naruszeniu prawa. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za produkt decy-
duje się oprzeć swoją strategię marketingową na dobrowolnym komunikacie o braku 
GMO w paszach, powinien w swoich przekazach być rzetelny i jednoznaczny. Wszelkie 
dobrowolne przekazy na temat żywności nie mogą bowiem wykraczać poza ramy usta-
lone w prawie żywnościowym, m.in. nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd.

Ponadto uprzejmie informuję, że przedsiębiorca, którego interes został zagrożony 
lub naruszony działaniem innego przedsiębiorcy, może skorzystać z uprawnień prze-
widzianych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Stosownie do art. 18 ww. ustawy, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkuren-
cji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści 

i w odpowiedniej formie;
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4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany 

ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli 
czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Z roszczeniami wymienionymi w art. 18 ust. 1 pkt 1–3 i 6 może wystąpić krajowa 
lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przed-
siębiorców.

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowa-
niach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych 
z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich 
zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz została pouczona przez UOKiK o ww. 
prawach wynikających z art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odpo-
wiedź w tej sprawie została przekazana do Izby pismem z dnia 9 maja 2013 r., tj. czte-
ry dni po otrzymaniu wniosku Krajowej Izby o zbadanie, czy oznakowanie opakowań 
i reklama jaj marki „Farmio wolne od GMO” są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem 
 
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Oddowiedd�  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
JAKOŚCI HANDLOWEJ 
ARTYKUŁÓW 
ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Warszawa, 20 sierpnia 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2013 r., znak: BPS/043-37-1557-IJH/13 

przekazujące treść oświadczenia senatora Przemysława Błaszczyka złożonego na 
37. posiedzeniu Senatu RP przedstawiam poniżej wyjaśnienia.

Po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, przeprowadzonych konsultacjach z Urzę-
dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcją Weterynaryjną, podjęte zo-
stały działania mające na celu wyjaśnienie kwestii związanych z oznakowaniem jaj 
wprowadzanych do obrotu przez firmę Farmio SA, ul. Rondo ONZ 1/XX p., 00-124 
Warszawa.

Ostateczne stanowisko IJHARS dotyczące umieszczania w oznakowaniu środków 
spożywczych informacji o obecności GMO zostało przekazane do Krajowej Izby Produ-
centów Drobiu i Pasz oraz firmy Farmio SA pismem z dnia 13 sierpnia 2013 r.
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We wspomnianym piśmie podkreślono, że rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. U. L 268 z 18.10.2003, str. 1–23, z późn. zm.) 
dopuszcza odstąpienie od podawania w oznakowaniu środków spożywczych informa-
cji o obecności GMO jeśli zawartość genetycznie modyfikowanych organizmów nie 
przekracza 0,9%.

Nie oznacza to jednak możliwości sugerowania konsumentom, że wyrób jest 
wolny od GMO drzy jednoczesnej zawartości GMO w tym wyrobie na doziomie 
doniżej 0,9%.

Wszystkie informacje o produkcie, dotyczy to również jaj, wykorzystywane w han-
dlu muszą być uzasadnione. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia 178/2002 z dnia 
28 stycznia 2002 roku ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywno-
ściowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustana-
wiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002, 
str. 1, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. 
zm.) etykietowanie, reklama i prezentacja żywności z uwzględnieniem jej kształtu, 
wyglądu lub opakowania, używanych opakowań, sposobu ułożenia i miejsca wysta-
wienia oraz informacji udostępnionych na jej temat w jakikolwiek sposób, nie może 
wprowadzać konsumentów w błąd.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 178/2002, prawo żywnościowe ma 
na celu ochronę interesów konsumentów i powinno stanowić podstawę dokonywania 
przez nich świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością.

Powyższy cel realizowany jest poprzez zapobieganie oszukańczym lub podstęp-
nym praktykom, fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym praktykom mogącym 
wprowadzać konsumenta w błąd. Jednocześnie w art. 17 ww. rozporządzenia wska-
zano, że podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają, na wszystkich eta-
pach produkcji, przetwarzania i dystrybucji zgodność tej żywności z wymogami pra-
wa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania 
tych wymogów.

Informacje przekazywane konsumentom muszą być prawdziwe, a na producencie 
spoczywa obowiązek ich udowodnienia.

Stosownie do art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spo-
żywczych, w związku z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bez-
pieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) 
środki spożywcze wprowadzane do obrotu są oznakowane, a oznakowanie obejmuje 
wszelkie informacje w postaci napisów i innych oznaczeń, w tym znaków towaro-
wych, nazw handlowych, elementów graficznych i symboli, dotyczących środka spo-
żywczego i umieszczonych na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce 
oraz w dokumentach, które są dołączone do tego środka spożywczego lub odnoszą 
się do niego.

W związku z powyższym zarówno informacje na produkcie, tj. na etykiecie, za-
wieszce, obwolucie itp., dotyczące i odnoszące się do produktu, tj. zamieszczone w do-
kumentach towarzyszących oraz te znajdujące się w materiałach reklamowych czy 
promocyjnych, w tym również te na stronie internetowej, nie mogą sugerować, że 
drodukt dosiada inne właściwości niż w rzeczywistości.

Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
artykuł rolno-sdożywczy zafałszowany – to taki produkt, którego skład jest niezgod-
ny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej lub taki, w którym zostały wprowadzo-
ne zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rze-
czywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny 
sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli (…) w oznakowaniu 
dodano niezgodne z drawdą dane w zakresie składu (…).

W nawiązaniu do powyższego producent umieszczając w oznakowaniu środka 
spożywczego informacje typu wolne od GMO, nie zawiera GMO, Non GMO itp. podczas 
gdy dany wyrób zawiera choćby śladowe ilości GMO, podaje niezgodne z prawdą dane 
dotyczące składu wyrobu przez co w sposób istotny narusza interesy konsumentów.
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Uprzejmie informuję, że nie mogę odnieść się do pozostałych kwestii poruszonych 
w oświadczeniu złożonym przez Pana Senatora Przemysława Błaszczyka, ponieważ nie 
leżą one w kompetencjach IJHARS.

Jednocześnie informuję, że uzgodnienia poczynione pomiędzy służbami kontrol-
nymi będą wykorzystane podczas podejmowanych w przyszłości kontroli, a IJHARS 
dołoży wszelkich starań, aby zapobiegać oszukańczym lub podstępnym praktykom, 
fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym czynom mogącym wprowadzać konsu-
menta w błąd.

Z poważaniem 
 
Stanisław Kowalczyk
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Oświadczenie senatora Marka Borowskiego 
oraz senatora Jana Rulewskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W połowie sierpnia ubiegłego roku bez podania przyczyn odwołał pan 

profesora Jerzego Szaflika z trzech funkcji: konsultanta krajowego w dzie-
dzinie okulistyki, członka Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia 
i dyrektora Banku Tkanek Oka w Warszawie. Jednocześnie Ministerstwo 
Zdrowia złożyło do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawiadomienie 
w sprawie rzekomych niejasności proceduralnych w zakresie przeszczepu 
rogówek. Działaniom tym towarzyszyły publicznie formułowane podejrzenia 
o korupcyjne zachowania profesora Szaflika.

Profesor Jerzy Szaflik jest uczonym światowej sławy, prekursorem no-
woczesnych metod chirurgii oka, człowiekiem powszechnie szanownym. Wy-
sunięto przeciwko niemu poważne zarzuty. Od tego czasu minął już prawie 
rok. Najwyższy czas, aby poinformował pan opinię publiczną, jakie są rezul-
taty wszystkich dochodzeń.

W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące py-
tania:

1. Jakie są konkluzje postępowania prowadzonego przez Centralne Biu-
ro Antykorupcyjne?

2. Jakie są rezultaty postępowania prowadzonego przez prokuraturę?
3. Czy departament nadzoru Ministerstwa Zdrowia przeprowadził kon-

trolę w Banku Tkanek Oka, a jeśli tak, to jakie są jej wyniki?
4. Czy w tej sprawie miały miejsce jakiekolwiek inne postępowania, na 

przykład sądowe, a jeśli tak, to jakie zapadły wyroki?

Marek Borowski 
Jan Rulewski

Stanowisko

Warszawa, 2013.08.19

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi 

na oświadczenie Senatorów Pana Marka Borowskiego i Pana Jana Rulewskiego 
złożone na 37. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. w sprawie odwołania 
prof. dra hab. Jerzego Szaflika z funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie oku-
listyki, członka Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia i Dyrektora Banku 
Tkanek Oka w Warszawie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Cezary Rzemek
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Oddowiedd�

Warszawa, 2013.08.30

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
na podstawie art. 49 ust. 4 i 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu (M.P. z 2010 r. Nr 39, poz. 542 z późn. zm.), 
przekazuję poniżej odpowiedź na oświadczenie złożone przez Senatorów Pana Marka 
Borowskiego i Pana Jana Rulewskiego na 37. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lipca 
2013 r. w sprawie odwołania prof. dra hab. Jerzego Szaflika z funkcji konsultanta kra-
jowego w dziedzinie okulistyki, członka Krajowej Rady Transplantacyjnej i Dyrektora 
Banku Tkanek Oka w Warszawie, przesłane przy piśmie Wicemarszałka Senatu z dnia 
19 lipca 2013 r., znak: BPS/043-37-1558/13.

W odniesieniu do pytania dotyczącego konkluzji postępowania prowadzonego 
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz postępowania prowadzonego przez proku-
raturę w sprawie prof. dra hab. Jerzego Szaflika uprzejmie informuję, że Ministerstwo 
Zdrowia nie posiada informacji w tym zakresie.

Ponadto pragnę poinformować, że Pracownicy Ministerstwa Zdrowia przeprowadzili 
w okresie od dnia 16 sierpnia do dnia 21 września 2012 r. kontrolę w Banku Tkanek 
Oka w Warszawie w zakresie funkcjonowania jednostki, gromadzenia, przetwarzania, 
sterylizacji, przechowywania oraz dystrybucji tkanek i komórek przeznaczonych do 
przeszczepienia. Wprawdzie w trakcie kontroli nie stwierdzono naruszenia procedury 
obowiązującej przy dokonywaniu przeszczepów, jednakże wątpliwości wzbudził fakt łą-
czenia przez Pana Profesora funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki z in-
nymi funkcjami. Ponadto Pan Profesor jako konsultant krajowy opiniował akty prawne, 
które m.in. regulują zasady dokonywania przeszczepu, a jednocześnie w podmiocie lecz-
niczym, którego jest właścicielem dokonywano komercyjnego przeszczepu rogówek.

W związku z powyższym, w trosce o zachowanie najwyższych standardów pełnie-
nia funkcji konsultanta krajowego, odwołano Pana Profesora z funkcji konsultanta 
krajowego w dziedzinie okulistyki, jak również z funkcji członka Krajowej Rady Trans-
plantacyjnej i Dyrektora Banku Tkanek Oka w Warszawie.

W odniesieniu do pytania dotyczącego postępowania sądowego proszę przyjąć po-
niższe wyjaśnienie.

Pozwem z dnia 23 sierpnia 2012 r. skierowanym przeciwko Ministerstwu Zdrowia po-
wód Jerzy Szaflik wniósł o przywrócenie do pracy w Krajowej Radzie Transplantacyjnej. 
Pozew ten został przez Sąd Rejonowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w I instan-
cji odrzucony ze względu na niedopuszczalność drogi sądowej. Następnie w dniu 29 paź-
dziernika 2012 r. powód złożył na postanowienie sądu I instancji zażalenie, które postano-
wieniem Sądu Okręgowego z dnia 18 grudnia 2012 r. zostało oddalone. Niezależnie od po-
wyższego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) w Warszawie zapadł wyrok 
z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ze skargi Jerzego Szaflika na postanowienie Ministra 
Zdrowia z dnia 25 września 2012 r., znak: MZ-PR-WP-024-32588-6/JG/I2 w przedmiocie 
stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy. Wyrokiem tym 
WSA w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie Ministra Zdrowia.

Od powyższego wyroku Minister Zdrowia wniósł skargę kasacyjną.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Krzysztof Chlebus
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

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

rzających do wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu ojca dziecka do 
urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich.

Przepisy o rocznych urlopach macierzyńskich dyskryminują część opie-
kunów w zakresie dostępu do nowych świadczeń związanych z narodzina-
mi dziecka. Do takiego procederu dochodzi w sytuacji, kiedy matka w mo-
mencie narodzin jest niezatrudniona, a ojciec pracuje na etacie od wielu lat 
i ma regularnie odprowadzane składki ubezpieczeniowe. Kiedy kobieta po 
urodzeniu dziecka przyjmie ofertę pracy, małżonek traci prawo do dodatko-
wego sześciotygodniowego urlopu macierzyńskiego czy nowego dwudziesto-
sześciotygodniowego urlopu rodzicielskiego. Podobne komplikacje zachodzą 
w przypadku śmierci niepracującej matki dziecka – w takim przypadku mał-
żonek również traci wspomniane urlopy.

W takiej sytuacji opiekunowie, którzy nie mogą skorzystać z dodatkowe-
go urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, mogą jedynie ubiegać się o inne 
dni wolne związane z narodzinami dziecka.

Podobne stanowisko przedstawia sekretarz stanu Kancelarii Prezydenta 
RP Irena Wóycicka.

Ojciec dziecka nie będzie mógł korzystać ze świadczeń w sytuacji, gdy 
matka jest nieubezpieczona lub umiera w okresie porodu lub połogu. Należy 
sprecyzować zapisy prawne, uwzględniając te wyjątkowe sytuacje. W tym 
stanie rzeczy działania w powyższym zakresie są konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�

Warszawa, 12 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia senatorskiego Pana Senatora Roberta Dowhana 

złożonego na 37. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lipca br. w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu ojca dziecka do urlo-
pów macierzyńskich i rodzicielskich, przekazanego przy piśmie z dnia 19 lipca br., 
znak: BPS/043-37-1559/13, uprzejmie wyjaśniam, że z obowiązujących przepisów 
Kodeksu pracy wynika, że:

– bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 1821 §1 Kodeksu pracy), a

– bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym 
wymiarze określonym w art. 1821 §1 Kodeksu pracy pracownik ma prawo do urlopu 
rodzicielskiego (art. 1821a §1 Kodeksu pracy).

Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu rodzicielskiego, może sko-
rzystać zarówno pracownica – matka dziecka, jak i pracownik – ojciec wychowujący 
dziecko – w ramach przysługującego na podstawie przepisów Kodeksu pracy wymiaru 
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tych urlopów. Ponadto pracownicy – rodzice mogą się podzielić tymi urlopami – do-
datkowy urlop macierzyński może być bowiem wykorzystany jednorazowo albo w nie 
więcej niż dwóch częściach, a urlop rodzicielski – jednorazowo albo w nie więcej niż 
trzech częściach.

Także urlop macierzyński może być podzielony między pracowników – rodziców 
dziecka. Jak bowiem wynika z art. 180 §5 Kodeksu pracy pracownica, po wykorzy-
staniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezy-
gnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części 
urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, na 
jego pisemny wniosek.

Jednakże z istoty urlopu macierzyńskiego wynika, że przynajmniej w początkowej 
fazie może on być wykorzystany tylko przez pracownicę – matkę dziecka; służy on 
bowiem nie tylko zagwarantowaniu osobie pozostającej w stosunku pracy możliwości 
sprawowania opieki nad noworodkiem, ale i regeneracji sił psychofizycznych kobie-
ty po porodzie. Natomiast kolejne urlopy, tj. dodatkowy urlop macierzyński i urlop 
rodzicielski mogą być wykorzystywane tylko bezpośrednio jeden po drugim. Ozna-
cza to, że jeżeli kobieta – matka dziecka nie pozostaje w stosunku pracy na dzień 
urodzenia dziecka (np. jest bezrobotna), a tym samym nie nabywa prawa do urlopu 
macierzyńskiego, to nie jest także możliwe nabycie prawa do dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego – zarówno przez nią, gdy podejmie zatrudnie-
nie w ramach stosunku pracy, jak i przez pracownika – ojca wychowującego dziecko 
pozostającego w stosunku pracy.

Jednocześnie należy podkreślić, że rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 28 maja 
2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw stanowią kon-
tynuację zmian w przepisach Kodeksu pracy dotyczących uprawnień pracowniczych 
związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich, rozpoczętą przepisami ustawy z dnia 
6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 237, poz. 1654). W tym kontekście warto zaznaczyć, że zmiany te polegają 
m.in. na coraz dalej idącym zrównywaniu uprawnień rodzicielskich pracowników – 
ojców dzieci z uprawnieniami przysługującymi pracownikom – matkom dzieci, a także 
na zwiększaniu tych uprawnień.

Powołana wyżej ustawa z dnia 28 maja 2013 r. umożliwiła pracownikom – ro-
dzicom dzieci korzystanie z płatnego urlopu przez okres jednego roku, w związku 
z urodzeniem się ich dziecka, albo przez okres dłuższy niż jeden rok, w związku z jed-
noczesnym urodzeniem się większej liczby dzieci. Efekt ten został osiągnięty przez 
zwiększenie wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz wprowadzenie nowej 
instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego, przy czym oba te urlopy mogą być dzielone na 
części, co umożliwia podział tego urlopu między rodziców dziecka.

Jednocześnie, m.in. ze względu na znaczny zakres zmian wprowadzonych tą usta-
wą, art. 37 tej ustawy przewiduje, że po upływie 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie 
minister właściwy do spraw pracy przedstawi Sejmowi informację o realizacji ustawy. 
Wnioski wynikające z tej informacji mogą posłużyć do dalszych nowelizacji Kodeksu 
pracy w zakresie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że pracownik–ojciec wycho-
wujący dziecko, które matka urodziła nie pozostając w stosunku pracy, ma wiele 
uprawnień pracowniczych przysługujących w związku z rodzicielstwem, należy do 
nich prawo do:

– 2 dni zwolnienia od pracy przysługujących w razie urodzenia się dziecka (§15 
rozporządzenia MPiPS z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedli-
wiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, 
Dz. U. Nr 60, poz. 281, z późn. zm.),

– urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni – przysługującego nie dłużej niż do 
ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia (art. 1823 Kodeksu pracy),

– (bezpłatnego) urlopu wychowawczego – przysługującego w wymiarze do 3 lat, 
nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia – pod warunkiem po-
siadania co najmniej 6-miesięcznego okresu zatrudnienia (art. 186 §1 Kodeksu 
pracy),
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– wykonywania pracy nadliczbowej, pracy w porze nocnej, pracy w systemie prze-
rywanego czasu pracy oraz bycia delegowanym poza stałe miejsce pracy tylko za 
swoją zgodą (art. 178 §1 Kodeksu pracy),

– 2 dni zwolnienia od pracy – przysługujących każdemu pracownikowi wychowu-
jącemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat (art. 188 Kodeksu pracy),

– zasiłku opiekuńczego – przysługującego na tzw. opiekę na dzieckiem w sytu-
acjach określonych ustawą (m.in. choroba dziecka, niespodziewane zamknięcie 
żłobka, przedszkola – art. 32 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 
Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.).

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Radosław Mleczko 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Henryka Górskiego

na okoliczność śmierci Janusza Rożka

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Janusza 
Rożka, współzałożyciela rolniczej Solidarności i wieloletniego członka Rady 
Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, posła na Sejm, od-
znaczonego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Janusz Rożek urodził się 18 grudnia 1921 r. w Lublinie, był żołnierzem 
Batalionów Chłopskich, następnie Oddziału Lotnego Inspektoratu Armii 
Krajowej Lublin. W 1944 r. był ranny w bitwie pod Marysinem koło Lubli-
na. W 1945 r. został wcielony do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
a w 1946 r. zdemobilizowany.

Osiadł we wsi Kolonia Górne koło Milejowa i zajął się uprawą ziemi. Słu-
chał Radia Wolna Europa. Z niego dowiedział się o powstaniu KOR, usłyszał, 
że w Lublinie działają ojciec Ludwik Wiśniewski oraz student Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Marian Piłka, związani z Ruchem Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela. W 1977 r. uczestniczył w ROPCiO. Kolportował nie-
zależne wydawnictwa, między innymi „Opinie” i „Gospodarz”. Uczestniczył 
w spotkaniach działaczy opozycji w Lublinie. Współorganizował w okolicz-
nych miejscowościach otwarte spotkania, na których mówił o braku wolności 
i demokracji, przewrotności polityki rolnej PRL, oszukiwaniu i dyskrymino-
waniu rolników oraz o tym, że planowana rolnicza ustawa emerytalna jest 
kolejną próbą zniszczenia rolnictwa indywidualnego. Zbierał podpisy pod 
petycją do władz, w której lubelscy rolnicy domagali się transmisji mszy 
świętej w radiu i telewizji. Mimo prób zastraszenia przez Służbę Bezpieczeń-
stwa, nie przerwał działalności.

Wiosną 1978 r. lubelscy rolnicy pod przewodnictwem Rożka podjęli de-
cyzję o niepłaceniu składek emerytalnych oraz o solidarnej sąsiedzkiej obro-
nie przed poborcami podatkowymi. Najbardziej zaangażowanych w protest 
zaczęto wzywać na przesłuchania, wielu aresztowano.

30 lipca 1978 r. Janusz Rożek stanął na czele pierwszego w kraju, po-
wołanego w lesie koło Ostrówka podczas wiecu z udziałem około dwustu 
rolników, Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, 
który został upoważniony do reprezentowania rolników w negocjacjach 
z władzami. Władze zareagowały wzmożeniem represji wobec członków ko-
mitetu i popierających go rolników. Rożek był wielokrotnie zatrzymywany, 
a jego dom poddawano rewizjom.

Współpracował z czasopismami „Rolnik Niezależny” i „Placówka” oraz 
z Ośrodkiem Myśli Ludowej. Był sygnatariuszem „Memoriału obywatelskie-
go w sprawie zmian w prawie wyborczym” przygotowanego przez Komitet 
Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu.

W 1980 r. przed wyborami do Sejmu PRL organizował w wojewódz-
twach lubelskim, chełmskim i zamojskim akcję ulotkową wzywającą do boj-
kotu wyborów. 21 września 1980 r. został wiceprzewodniczącym Komitetu 
Założycielskiego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, organizował struktu-
ry związku na Lubelszczyźnie, kierując Wojewódzkim Komitetem Założyciel-
skim. Na zjeździe zjednoczeniowym rolniczej Solidarności w Poznaniu w mar-
cu 1981 r. wszedł do Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego 
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 13 grudnia 1981 r. został 
internowany i osadzony we Włodawie, a następnie w Darłówku. W 1982 r. 
został skazany na trzy lata więzienia za napisanie do żołnierzy Ludowego 
Wojska Polskiego odezwy wzywającej ich do niewykonywania rozkazów do-
wódców. Zwolniony z więzienia został w sierpniu 1983 r. na mocy amnestii. 
Ponownie podjął działalność w podziemnych strukturach rolniczej Solidarno-
ści, w Duszpasterstwie Rolników. Był współorganizatorem obchodów rocznic 
związanych z historią ruchu ludowego i Batalionów Chłopskich. W 1984 r. 
był inicjatorem upamiętnienia bitwy pod Wytycznem. 23 listopada 1986 r. 
został członkiem Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego, który wyłonił Tym-
czasową Radę Krajową Rolników „Solidarność”. Następnie był przewodni-
czącym rady w Lublinie. Od 1987 r. był członkiem prezydium, przewodni-
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czącym Rady Regionalnej Solidarności Rolników Indywidualnych Regionu 
Środkowo-Wschodniego. Podczas obchodów rocznicy strajków chłopskich 
w Rzeszowie w lutym 1988 r. zorganizował demonstrację przeciw ustawie 
emerytalnej. Od 12 lutego 1989 r. był członkiem Prezydium Tymczasowego 
Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 1990 r. został 
wiceprezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL Mikołajczykowskie-
go. W wyborach kontraktowych 4 czerwca 1989 r. został posłem z ramienia 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Był członkiem sejmowej Komisji Po-
lityki Społecznej.

Janusz Rożek był rozpracowywany od 21 listopada 1977 r. do 3 sierpnia 
1989 r. przez Wydział III/IIIA Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 
w Lublinie/RUSW w Łęcznej w ramach SOR kryptonim „Rolnik”.

27 listopada 2008 r. z okazji jubileuszu trzydziestej rocznicy powsta-
nia niezależnego ruchu chłopskiego na ziemi lubelskiej Janusz Rożek został 
odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla 
niepodległości Rzeczypospolitej, za działalność na rzecz przemian demokra-
tycznych w kraju oraz rozwoju rolniczego ruchu solidarnościowego.

Świętej pamięci Janusz Rożek pozostanie w naszej pamięci jako ten, któ-
ry miał ogromny udział w przemianach demokratycznych w kraju, a szcze-
gólnie na polskiej wsi. Niech spoczywa w pokoju.

Henryk Górski
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Oświadczenie senator Heleny Hatki

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 
oraz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
21 czerwca tego roku w Ministerstwie Finansów został złożony i przy-

jęty wniosek powiatu gorzowskiego o pożyczkę z budżetu państwa w kwo-
cie 100 milionów zł w ramach postępowania ostrożnościowego na lata 
2013–2030.

W imieniu własnym, ale również w imieniu władz powiatu gorzowskiego 
i pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ko-
strzynie nad Odrą w likwidacji, którzy oczekują na wypłatę zaległego wyna-
grodzenia, deklaruję swoje pełne poparcie dla tych starań.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że podejmowane dotychczas działania 
nie przyniosły efektów i nie zatrzymały spirali rosnącego zadłużenia tej lecz-
nicy. Uprzejmie proszę Pana Ministra o wsparcie i pomoc w rozwiązaniu pro-
blemu, który narasta i stanowi zagrożenie dla istnienia powiatu gorzowskie-
go, a także stanowi poważne obciążenie dla byłych pracowników szpitala, 
którzy w znacznej części do dziś pozostają bez środków do życia.

Pożyczka w kwocie 100 milionów zł z budżetu państwa przeznaczona 
będzie na spłatę zobowiązań po likwidowanym Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, dla którego powiat go-
rzowski jest organem założycielskim.

Szpital został postawiony w stan likwidacji na mocy uchwały Rady Po-
wiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie postawienia w stan 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzy-
nie nad Odrą. W uchwale określono termin zakończenia likwidacji na dzień 
31 grudnia 2010 r. W kolejnych uchwałach wielokrotnie przesuwano ten ter-
min aż do końca 2017 r.

Po uzyskaniu pod koniec 2011 r. z Ministerstwa Zdrowia informacji o nie-
objęciu powiatu gorzowskiego Planem B władze powiatu podjęły kolejną pró-
bę spłaty zadłużenia likwidowanego SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą. Jedy-
nym prawnym i faktycznym instrumentem wsparcia finansowego w spłacie 
długu szpitala jest pożyczka z budżetu państwa, gdyż ustawa o działalności 
leczniczej nie obejmuje naszego przypadku. Wobec tego działania władz po-
wiatu w latach 2012–2013 ukierunkowane są na czynności zmierzające do 
złożenia wniosku o pożyczkę z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę 
całego długu szpitalnego.

W tym celu został opracowany i uchwalony przez Radę Powiatu Gorzow-
skiego dokument pod nazwą „Program postępowania ostrożnościowego dla 
powiatu gorzowskiego na lata 2013–2039”. Zarówno jego założenia, jak i pe-
łen harmonogram spłat pożyczki pozwalam sobie przekazać w załączeniu.

Szanowny Panie Ministrze!
Rozwiązanie problemu byłego SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą pozwoli na 

zatrzymanie wzrostu zadłużenia i ograniczy niepotrzebne wydatki z pienię-
dzy publicznych. Co więcej, w obecnej sytuacji otrzymanie pożyczki z budże-
tu państwa wydaje się jedynym realnym rozwiązaniem niewątpliwie dra-
matycznej sytuacji, w jakiej znajduje się powiat gorzowski. Nie można także 
zapominać o byłych pracownikach szpitala, którzy przez długi już czas nie 
otrzymują zaległego wynagrodzenia.

Jako senator i specjalista w dziedzinie ochrony zdrowia, ale przede 
wszystkim jako mieszkanka województwa lubuskiego, uprzejmie proszę 
o życzliwe przeanalizowanie wskazanego problemu i potraktowanie pożycz-
ki dla powiatu gorzowskiego jako dobrego rozwiązania dla powiatu, jego 
mieszkańców, a także budżetu państwa.

Z poważaniem 
Helena Hatka
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Oddowiedd�  
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 31 lipca 2013 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo Pani Marii Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2013 roku, znak BPS/043-037-1561-MF/13, 
przy którym został przekazany tekst oświadczenia złożonego przez Panią Senator He-
lenę Hatkę, dotyczącego poparcia dla starań władz Powiatu Gorzowskiego o udzielenie 
pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100 mln zł na spłatę zadłużenia SP ZOZ w Ko-
strzynie nad Odrą, uprzejmie informuję, co następuje.

Wniosek Powiatu Gorzowskiego o udzielenie pożyczki z budżetu państwa w wyso-
kości 100 mln zł w ramach postępowania ostrożnościowego wpłynął do Ministerstwa 
Finansów w dniu 21 czerwca 2013 roku. Wniosek ten jest obecnie przedmiotem analiz 
w Ministerstwie Finansów, zgodnie z przyjętą w tym zakresie procedurą. Pismem Mi-
nisterstwa Finansów z dnia 11 lipca br. Powiat został poinformowany o konieczności 
ustosunkowania się do pytań, wątpliwości i spostrzeżeń, które pojawiły się w trakcie 
ww. analizy.

Jednocześnie władze Powiatu zostały poinformowane, że udzielenie pożyczki z bud- 
żetu państwa dla Powiatu Gorzowskiego w 2013 roku we wnioskowanej wysokości, 
aktualnie nie jest możliwe ze względu na brak dostępnej kwoty limitu w budżecie 
państwa (limit na 2013 rok został ustalony w ustawie budżetowej na 100 mln zł i do-
tychczas został wykorzystany w ok. 30%. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów jest 
w trakcie rozpatrywania kolejnych wniosków, których łączna wnioskowana wartość 
wynosi obecnie ponad 36 mln zł). Projektowana kwota limitu na 2014 rok nie została 
jeszcze oszacowana.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń

Oddowiedd�  
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2013.08.02

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Heleny Hatki, przekazane przy pi-

śmie z dnia 19 lipca 2013 r. znak: BPS/043-37-1561-MZ/13, w sprawie pożyczki dla 
powiatu gorzowskiego w związku z trwającą likwidacją Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, uprzejmie proszę o przyjęcie po-
niższych informacji.
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Na wstępie pragnę poinformować, iż znany nam jest problem powiatu gorzowskie-
go. Bardzo żałuję, że ww. jednostka samorządu terytorialnego nie spełniła wymagań 
formalnych i nie mogła skorzystać z pomocy państwa w ramach tzw. „Planu B”. W peł-
ni popieram działania podjęte przez władze powiatu w zakresie planu restrukturyzacji 
zobowiązań ww. podmiotu leczniczego, w tym spłaty zobowiązań wobec pracowników 
a także wobec pozostałych wierzycieli.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Krzysztof Chlebus
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego, 

Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego 
oraz Waldemara Kraski

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy Mławy zaniepo-
kojeni informacjami o nowym rozkładzie jazdy PKP InterCity. Z informacji 
przekazanych przez moich rozmówców wynika, że EIC Premium pokonujący 
trasę Warszawa – Gdynia nie będzie się zatrzymywał w Ciechanowie ani 
w Mławie. Pragnę nadmienić, że zakup pociągów Pendolino, które kosztowa-
ły 400 milionów euro, miał na celu skrócenie podróży i podwyższenie kom-
fortu wszystkich obywateli. Ogłoszony rozkład jazdy PKP InterCity w sposób 
oczywisty dyskryminuje mieszkańców północnego Mazowsza, utrudniając 
im korzystanie z przejazdu EIC Premium. Pieniądze wydatkowane na zakup 
wspomnianych pociągów pochodzą z podatków płaconych przez wszystkich 
obywateli naszego kraju, w związku z czym powinno dążyć się do jak naj-
szerszego korzystania przez nich z osiągnięć techniki kolejowej. Jest to tym 
bardziej zasadne, że dotychczasowa modernizacja magistrali kolejowej E-65 
Warszawa – Gdynia przyczyniła się do powstania utrudnień dotykających 
mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż trasy w postaci zamykania 
dotychczasowych przejazdów kolejowych, wybudowania na wielu kilome-
trach wzdłuż torów ekranów dźwiękochłonnych, które oprócz tego, że speł-
niają zadanie chronienia przed hałasem, powodują zakłócenia w dotychcza-
sowym wyglądzie krajobrazu terenów położonych wzdłuż torów.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy roz-
ważane jest wprowadzenie zmian rozkładu jazdy PKP InterCity umożliwia-
jących zatrzymywanie się EIC Premium na jednej ze stacji północnego Ma-
zowsza (Ciechanów, Mława), co, jak sądzimy, zrekompensowałoby w jakimś 
stopniu dotychczasowe wyrzeczenia związane z modernizacją magistrali.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk 
Marek Martynowski 
Waldemar Kraska

Oddowiedd�

Warszawa, 31 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego w sprawie usta-

nowienia przystanku pociągów EIC Premium na jednej ze stacji północnego Mazow-
sza, przesłane przez Marszałka Senatu RP przy piśmie nr BPS/043-37-1562/13 z dnia 
19 lipca br. przekazuję poniższe wyjaśnienia.
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Pociągi EIC Premium będą stanowić najwyższą jakość pasażerskich usług kolejo-
wych w Polsce, pełniąc rolę kolei dużych prędkości. Najważniejszymi cechami takich 
kolei jest czas i komfort podróży związane bezpośrednio z liczbą postojów pociągu. 
Obecnie przystanki, na których będą się zatrzymywać pociągi EIC Premium są w fa-
zie planowania. Wiadomo jednak, że na odcinku Gdynia – Warszawa będą to stacje 
Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Tczew, 
Malbork, Iława Główna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Za-
chodnia. Duża liczba postojów na terenie aglomeracji trójmiejskiej i warszawskiej 
wynika z atrakcyjnych lokalizacji wszystkich tych stacji i generowania znacznego 
potoku podróżnych. Zasadniczym celem przy ustalaniu postojów jest pogodzenie 
ograniczonej ich liczby z koniecznością obsługi regionów. Na terenie woj. warmiń-
sko-mazurskiego zasadnicze postoje będą w Iławie, ale dla wybranych pociągów EIC 
Premium postoje będą także w Działdowie (w takich sytuacjach pociąg nie będzie się 
już zatrzymywał w Iławie, by nie zwiększać liczby postojów na całej trasie), które jest 
oddalone o ok. 20 km od Mławy. Należy pamiętać, że zwiększanie liczby postojów jest 
niewskazane dla kolei dużych prędkości, ze względu na straty w czasie przejazdu 
i spadek komfortu podróży.

Ponadto oprócz pociągów EIC Premium, które będą uzupełnieniem standardo-
wej oferty przewozowej, będą także inne pociągi TLK oraz pociągi regionalne Kolei 
Mazowieckich zatrzymujące się w Mławie, które, po ukończeniu prac modernizacyj-
nych linii nr 9, poruszać się będą z prędkością niewiele niższą od pociągów Pendolino 
(160 km/h), skracając przy tym czas podróży.

Uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA  
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Andrzej Massel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego, 
Marka Martynowskiego oraz Waldemara Kraski

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Realizowane budowy i modernizacje dróg w naszym kraju pozwalają 
na coraz większy komfort podróżowania osób i szybszy przewóz masy to-
warowej. Niestety z rozmów, które odbywam regularnie z władzami i miesz-
kańcami gmin w moim okręgu wyborczym, wynika, że wspomniane inwe-
stycje są przyczyną problemów. Do mojego biura senatorskiego zwrócili 
się przedstawiciele władz gminy Załuski, informując o problemach, jakie 
stworzyła – nieprzemyślana ich zdaniem – modernizacja odcinka drogi E7, 
przebiegającego przez teren gminy. Informacja dotyczy między innymi wę-
zła drogowego w miejscowości Załuski. Według moich rozmówców na etapie 
projektu i wykonawstwa tej inwestycji nie przewidziano następstw braku 
odpływu wód powierzchniowych spływających z okolicznych pól. Efektem, 
bardzo uciążliwym dla wielu właścicieli posesji położonych w pobliżu węzła 
drogowego, jest nagminne podtapianie ich domostw, spowodowane brakiem 
przepustów pod drogą. To kardynalne niedopatrzenie naraża na wymierne 
straty mieszkańców, ale też pośrednio obciąża Skarb Państwa odszkodowa-
niami. Sytuacja jest tym bardziej kuriozalna, że gmina zaoferowała zakup 
rury umożliwiającej wykonanie przepustu, ale niestety GDDKiA na taką ofer-
tę nie zareagowała.

Nie jest to jedyny problem związany z przebiegiem drogi E7 na terenie 
gminy Załuski. Przyczyną obniżenia bezpieczeństwa i komfortu życia miesz-
kańców gminy Załuski jest też brak ciągłości dróg serwisowych na odcinku 
Załuski – Kroczewo. Stanowi to istotny mankament w przypadku zabloko-
wania drogi E7 na wspomnianym odcinku. Poważną przyczyną troski władz 
gminy jest też ruch ciężkich pojazdów, które w celu uniknięcia kontroli, waże-
nia przemieszczają się po drogach powiatowych i gminnych, powodując ich 
totalną degradację. Z uwagi na bardzo umiarkowany budżet gminy środki 
wydatkowane na remonty dróg w żaden sposób nie pozwalają na przywró-
cenie ich do pierwotnego stanu.

W związku z zasygnalizowanymi problemami zwracamy się z uprzej-
mą prośbą o informację, w jaki sposób, zdaniem ministerstwa, powinien być 
chroniony interes osób, których posesje są regularnie podtapiane z powodu 
braku opisanego odpływu wód powierzchniowych. Prosimy też o informację, 
czy rozważane jest przedsięwzięcie mające na celu zapewnienie ciągłości 
ruchu pojazdów na drodze serwisowej na odcinku Załuski – Kroczewo i czy 
Inspekcja Transportu Drogowego zamierza przedsięwziąć środki zmierzają-
ce do ukrócenia procederu omijania przez pojazdy ciężkie (TIR) kontroli, wa-
żenia na wadze zlokalizowanej w miejscowości Załuski.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Waldemar Kraska
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Oddowiedd

Warszawa, 21 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 19 lipca 2013 r. znak: BPS/043-37-1563/13, prze-

syłające tekst oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspól-
nie z innymi senatorami podczas 37. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 r., 
uprzejmie informuję, iż sprawa odwodnienia pasa drogowego drogi krajowej nr 7 oraz 
terenów przyległych w obszarze węzła w m. Załuski była już wielokrotnie analizowana 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Poniżej przedstawiam stan 
faktyczny i prawny ustalony w wyniku podjętego w tej sprawie postępowania wyja-
śniającego.

∙ Projekt budowlany węzła drogowego w m. Załuski został zatwierdzony decyzją 
Wojewody Mazowieckiego Nr 16/205 z dnia 29 września 2005 r.

∙ Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały ustalone przez Wójta 
Gminy Załuski decyzją Nr 7331-35/02/03 z dnia 5 września 2003 r., której 
termin obowiązywania przedłużono decyzją z dnia 11 grudnia 2003 r.

∙ Biuro projektowe pracujące na zlecenie GDDKiA uzyskało również od Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Cie-
chanowie Inspektorat w Płońsku uzgodnienie projektu budowy ww. węzła 
i przewidzianych w nim rozwiązań inżynieryjnych w zakresie rozwiązania kolizji 
z urządzeniami melioracyjnymi na przedmiotowym terenie.

∙ W dniu 7 lipca 2005 r. Wójt Gminy Załuski uzgodnił projekt budowy węzła. 
Jednocześnie zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie możliwości zastosowania 
bardziej skutecznego systemu odprowadzania wód opadowych z terenu, na 
którym znajduje się budynek Urzędu Gminy i sklepy. W tej lokalizacji jeszcze 
przed wybudowaniem węzła w Załuskach występował problem z odwodnie-
niem rejonu.

∙ W 2008 r. Wójt Gminy Załuski zwrócił się do GDDKiA z żądaniem zapłaty za 
szkody poniesione podczas zalania budynku Urzędu Gminy, które jego zda-
niem było efektem źle zaprojektowanego i wykonanego odwodnienia pobliskie-
go węzła drogowego. GDDKiA w oparciu o opinię projektanta odrzuciła zgłasza-
ne przez Wójta roszczenie argumentując, że posadowienie węzła nie zakłóciło 
istniejących stosunków wodnych ponieważ:
– nasypy zostały wykonane z gruntów przepuszczalnych,
– projektowane odwodnienie zostało poprzedzone obliczeniami hydrologicznymi,
– woda odprowadzana jest do odległych zbiorników retencyjnych,
– zastosowane rozwiązania były zgodne z obowiązującymi normami i przepi-

sami oraz ustaleniami zawartymi w ww. decyzjach i uzgodnieniach dokona-
nych z właściwymi organami.

∙ Zgodnie z sugestią Wójta z 2005 r. GDDKiA wykonała dodatkowe odwodnienie 
placu manewrowego.

∙ Przeprowadzona wizja w terenie i analiza dokumentacji potwierdziły, iż przed-
miotowa inwestycja drogowa spełnia normy i warunki wynikające dla tego ro-
dzaju zadań z przepisów i norm m.in. techniczno-budowlanych, środowisko-
wych.

∙ Wody opadowe z terenu pasa ww. drogi nie spływały i nie spływają na sąsiedni 
teren i nie przyczyniają się do problemu opisanego przez Pana Senatora, a do-
tyczącego systemu odwodnienia działek prywatnych w rejonie m. Załuski.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w sierpniu 2011 r. do GDDKiA wpłynęły 
dwa pisma od Wójta Gminy Załuski w sprawie skarg mieszkańców dotyczących za-
lewania ich posesji i domów przez wodę wylewającą się z przepełnionego okolicznego 
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stawu. Oględziny w terenie, przeprowadzone przez pracowników Rejonu w Płońsku 
wykazały, że przedmiotowy staw znajduje się na prywatnym terenie (działka nr 72/12) 
i nie spływa do niego woda z terenu pasa drogowego. Należy dodać, że poziom wody 
opadowej z pasa drogowego zbierającej się w zbiorniku retencyjnym znajdującym się 
na terenie tego pasa był niższy niż piwnice zalewanych bloków.

W 2012 r. w GDDKiA powołano zespół specjalistów, którzy przeanalizowali dostęp-
ną dokumentację i przeprowadzili oględziny w terenie. Ustalono, że woda zalewająca 
posesje w m. Załuski nie pochodzi z pasa drogi krajowej, a jej odpływ nie jest zakłóco-
ny przez system odwodnienia drogi. Ustalono również, że woda spływająca z prywat-
nych posesji zbiera się w stawie na działce nr 72/12, skąd władze gminy chciałyby ją 
odprowadzić nowym przepustem pod drogą lokalną do rowów przydrożnych w pasie 
drogi krajowej nr 7. Wójt Gminy Załuski proponował w tym celu zakup wspomnianej 
przez Panów senatorów rury.

W związku z tym, wyjaśniam, iż GDDKiA wielokrotnie informowała Pana Wój-
ta Gminy Załuski (wcześniejszymi pismami i na spotkaniu w dniu 17 października 
2012 r.), że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można skierować wody ze 
stawu na działce nr 72/12 do rowów przydrożnych drogi krajowej. Wykonanie wnio-
skowanego przez gminę przepustu stanowiłoby naruszenie m.in. §101–108 rozporzą-
dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).

W 2012 r. w ramach prac utrzymaniowych GDDKiA wykonała szereg robót, w tym 
m.in. wykopano dodatkowe rowy wzdłuż drogi krajowej nr 7, aby skuteczniej przej-
mować wody opadowe w granicach pasa drogowego. Ponadto, w bieżącym roku zo-
stały wykonane kolejne prace utrzymaniowe w zakresie istniejącego odwodnienia 
korpusu drogi krajowej nr 7, mające na celu utrzymanie systemu w należytym stanie 
technicznym.

Konkludując, system odwodnienia drogi krajowej nr 7 nie jest przyczyną zalewa-
nia prywatnych posesji oraz budynków użytku publicznego w m. Załuski. Powodem 
zalewania tych nieruchomości jest brak właściwego systemu melioracji powierzch-
niowej terenu, oraz brak właściwego zagospodarowania stawu na działce nr 72/12. 
Problem zalewania w ostatnim okresie terenów przyległych do drogi krajowej nr 7 na 
wskazanym przez Panów Senatorów odcinku, wynika z przyczyn niezależnych od ist-
niejącej inwestycji drogowej i zastosowanych w przedmiotowym projekcie rozwiązań 
odwodnieniowych. Według GDDKiA, zalewanie ww. terenów jest wynikiem nadmier-
nego nawodnienia terenów spowodowanym ponadnormatywnymi opadami deszczu.

Odnosząc się natomiast do kwestii „braku ciągłości dróg serwisowych na odcin-
ku Załuski – Kroczewo”, uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzenia oględzin 
w terenie i analizy dokumentacji projektowej GDDKiA ustaliła, że do każdej działki 
znajdującej się przy ww. drogach zapewniony został dostęp z innych dróg publicznych. 
Zgodnie ze stanowiskiem GDDKiA, drogi o znaczeniu lokalnym leżące w pasie drogi 
krajowej nr 7 mogą uzyskać ciągłość wyłącznie podczas rozbudowy drogi krajowej 
nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, pod warunkiem, że nowy projekt budowlany 
będzie zawierał takie rozwiązania, a właściwe organa samorządowe powiatu i gminy 
uzgodnią klasy tych dróg. Brak ciągłości dróg lokalnych nie wpływa w żaden spo-
sób na pogorszenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Załuski. Z uwagi na znaczne 
ograniczenie środków na utrzymanie istniejącej sieci drogowej oraz fakt, że każda 
działka przy wspomnianych drogach lokalnych ma zapewniony dostęp do innych dróg 
publicznych, GDDKiA nie ma podstaw do sfinansowania inwestycji polegającej na 
wykupie prywatnych gruntów i uciągleniu przedmiotowych dróg.

Z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa, w chwili obecnej, budowa ww. dróg 
jest nieuzasadniona ekonomicznie, a dostęp poszczególnych działek do dróg publicz-
nych jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zapewniającymi 
prawidłowe skomunikowanie ww. obszaru.

Jednocześnie, uprzejmie wyjaśniam, iż Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Au-
tostrad sprawuje zarząd tylko nad drogami krajowymi w rozumieniu ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.) i dys-
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ponuje środkami finansowymi wyłącznie na budowę, przebudowę, remonty, utrzyma-
nie i ochronę dróg, które znajdują się w jego zarządzie. GDDKiA nie jest właściwa do 
realizacji inwestycji znajdujących się poza pasem drogi krajowej. Sprawy finansowa-
nia prac odwodnieniowych na terenach położonych poza pasem drogowym, tak jak 
i rozwój sieci dróg lokalnych, należą do zadań własnych samorządów.

z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza

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

Szanowny Panie!
Dnia 19 czerwca 2013 r. wpłynęło do mnie pismo starosty kłodzkiego, 

Macieja Awiżenia, w sprawie przekazania samorządom powiatowym dodat-
kowych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na wykonanie stawianych przed nimi zadań w zakresie 
pomocy osobom niepełnosprawnym.

Jak wynika z pisma, powiat kłodzki na wykonanie zadań związanych 
z zatrudnieniem, rehabilitacją zawodową i społeczną otrzymał w 2013 r. 60% 
środków finansowych, jakie zostały wykorzystane na realizację wymienio-
nych zadań w 2012 r. Z pisma wynika, że w powiecie kłodzkim mieszka pra-
wie dwadzieścia cztery tysiące osób niepełnosprawnych. Dodatkowe środ-
ki finansowe umożliwiłyby realizację zadań pomocowych skierowanych do 
większej niż dotychczas liczby niepełnosprawnych mieszkańców. W obecnej 
chwili ze względu na brak wystarczających środków finansowych trzysta 
trzydziestu ośmiu osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności nie przyznano dofinansowania do uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym, zaś blisko dwieście osób oczekuje na wykonanie zadania 
związanego z likwidacją barier architektonicznych, technicznych oraz barier 
w komunikowaniu się. Niezbędne jest także zaopatrzenie w przedmioty orto-
pedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny.

W związku z tym, że w pełni popieram starania władz powiatu kłodz-
kiego, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości przekazania z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowych 
środków finansowych na wspomniane zadania.

Z poważaniem 
Stanisław Jurcewicz

Stanowisko 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 29 lipca 2013 r.

Pan 
Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
w związku z przesłanym przez Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przy 

piśmie z dnia 19 lipca 2013 r. znak: BPS/043-37-1564/13, oświadczeniem złożo-
nym przez senatora Stanisława Jurewicza na 37. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lip-
ca 2013 r., dotyczącym przekazania dodatkowych środków finansowych dla powiatu 
kłodzkiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na re-
alizację zadań związanych z zatrudnieniem, rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych, przekazuję w załączeniu jego oryginał do załatwienia zgodnie 
z właściwością.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk



37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r.40

Oddowiedd�  
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 6 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 19 lipca 

2013 r., znak: BPS/043-37-1564/13, oświadczenie złożone przez Senatora Stanisła-
wa Jurcewicza podczas 37. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 r. w sprawie 
przekazania dodatkowych środków finansowych dla powiatu kłodzkiego z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań związanych 
z rehabilitacją społeczną, przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 29 lip-
ca 2013 r., znak: FS4/0310/602/RWO/13/RWPD-72953 RD-77171/2013, proszę 
o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W celu uzyskania informacji o możliwości przekazania dodatkowych środków 
finansowych dla samorządów powiatowych, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych wystąpiło do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z prośbą o przeanalizowanie sytuacji finansowej Funduszu w tym 
zakresie. W związku z powyższym, na podstawie informacji uzyskanych z PFRON, 
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Plan finansowy PFRON, określający przeznaczenie środków na poszczególne cele 
wydatków, ustanawiany jest na podstawie założeń, o których mowa w art. 34 ust. 6 
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 
stanowiących o podziale zadań na zadania obligatoryjne i priorytetowe, natomiast ich 
wysokość jest ściśle związana ze źródłem pokrycia tzn. planowanym stanem przy-
chodów (tj. wpłat pracodawców oraz wysokości dotacji budżetowej), jak również musi 
uwzględniać obowiązujące w danym zakresie przepisy.

Decyzja o przeznaczeniu samorządom powiatowym kwoty 650,5 mln zł w ramach 
algorytmu w 2013 r. wobec 874,3 mln zł w roku ubiegłym, została podjęta po uprzed-
niej analizie możliwości finansowych PFRON. Fundusz zobligowany był w pierwszej 
kolejności do zabezpieczenia zwiększonych środków finansowych na obligatoryjne za-
dania z zakresu rehabilitacji zawodowej, jakim jest dofinansowanie wynagrodzeń dla 
osób niepełnosprawnych, w związku ze znacznym wzrostem liczby wniosków o wypła-
tę dofinansowań w wyniku zwiększonego zatrudnienia tych osób przy jednoczesnym 
podwyższeniu wskaźników służących do wyznaczania poziomu dofinansowania dla 
pracodawców.

Ponadto należy podkreślić, iż analiza źródeł finansowania wydatków PFRON wyka-
zała tendencję malejącą przychodów z tytułu obowiązkowych wpłat zakładów pracy, 
w związku ze spowolnieniem gospodarczym.

Wobec powyższego, możliwości zabezpieczenia zwiększonych środków PFRON na 
przelewy redystrybucyjne są w 2013 roku znacznie ograniczone, co aktualnie skutku-
je pozostawieniem budżetu pochodzącego ze środków PFRON dla jednostek samorzą-
du terytorialnego, zarówno wojewódzkiego jak i powiatowego na poziomie przyjętym 
w ustawie budżetowej.

Niestety obowiązujące regulacje prawne oraz stale zmieniająca się sytuacja na 
rynku pracy powodują zmiany sytuacji finansowej PFRON. W sytuacji, gdy będzie to 
możliwe zostaną podjęte odpowiednie działania.

Należy również zaznaczyć, że dofinansowanie realizacji tych zadań ze środków 
PFRON jest formą częściowego wsparcia, a nie pokrywaniem w całości kosztów reali-
zacji zdań własnych samorządu terytorialnego. Szczególne powinności w stosunku do 
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osób niepełnosprawnych nie mogą spoczywać wyłącznie na organach administracji 
rządowej, ponieważ każda z tych osób jest też pełnoprawnym członkiem społeczności 
lokalnej, której władze powinny starać się dbać o dobro wszystkich mieszkańców, 
a więc również osób niepełnosprawnych.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra w związku z niepokojącymi doniesieniami 

mediów oraz środowisk medycznych na temat braku dostępu do leczenia 
w ramach chemioterapii niestandardowej na terenie naszego kraju. Z uzy-
skanych informacji wynika, że pacjenci cierpiący na choroby nowotworowe 
mają ogromny problem z otrzymaniem niezbędnych leków pozwalających 
znacząco wydłużyć długość ich życia.

Nowoczesne ratujące życie pacjentów terapie zalecane przez lekarzy są 
teoretycznie świadczone w ramach chemioterapii niestandardowej, jednak 
aby otrzymać refundację podawanego w ramach terapii leku, wymagana 
jest zgoda Narodowego Funduszu Zdrowia wydawana na indywidualny 
wniosek pacjenta. Mimo że odpowiedzialna za prowadzenie chorego kom-
petentna osoba stwierdziła już potrzebę podjęcia konkretnego leczenia, pa-
cjent jest zmuszony do złożenia indywidualnego wniosku do NFZ oraz ocze-
kiwania na wydanie decyzji w jego sprawie. Stosowanie biurokratycznych 
i długotrwałych procedur w przypadku leczenia nowotworów, kiedy każdy 
dzień zwłoki może mieć bardzo negatywne skutki i rzutować na ogólny 
stan zdrowia pacjenta, wydaje się niedopuszczalne. Niestety sednem całe-
go problemu jest fakt powszechnego wydawania przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia takich zgód na leczenie, które w rzeczywistości uniemożliwiają 
jego podjęcie.

W swoich decyzjach Narodowy Fundusz Zdrowia zgadza się na udzie-
lenie świadczenia choremu, jednak zobowiązuje się do sfinansowania 
niewielkiej części kosztów zalecanej terapii. Pacjent otrzymuje informację 
o przyznaniu mu leczenia, ale nie jest świadomy, że na przykład w przy-
padku zaawansowanego czerniaka budżet płatnika publicznego pokryje 
zaledwie 1/3 wszystkich wydatków. Należy pamiętać, że substancje wy-
korzystywane w leczeniu nowotworów są wyjątkowo kosztowne i rachunek 
za całą terapię może być liczony w dziesiątkach tysięcy złotych. Według 
Narodowego Funduszu Zdrowia pozostałą część kosztów terapii powinien 
pokryć szpital, ale ze względu na ograniczone środki i dużą liczbę chorych 
szpital nie jest w stanie sfinansować tak drogiego leczenia. Bezradny pa-
cjent jest pozostawiany sam sobie i nie otrzymuje niezbędnej terapii, mimo 
iż fundusz wyraził na nią zgodę. Niepełna informacja o szczegółach otrzy-
manej decyzji sprawia, że pacjent czuje się oszukany przez pracowników 
szpitala i nie rozumie, dlaczego mimo zaleceń lekarzy oraz decyzji NFZ nie 
otrzymuje przyznanego leczenia.

Skalę problemu obrazują dane przedstawiane przez członków Polskie-
go Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej na stronach Akademii Czerniaka, 
według których na ponad osiemdziesiąt wniosków o przyznanie leczenia 
zaawansowanego czerniaka w ramach chemioterapii niestandardowej zło-
żonych w 2012 r. pozytywnie rozpatrzono tylko jeden. Pozostałe decyzje wy-
dane przez Narodowy Fundusz Zdrowia obejmowały albo niepełne finanso-
wanie terapii, albo były negatywne.

Szanowny Panie Ministrze, w świetle opisanych przeze mnie działań Na-
rodowego Funduszu Zdrowia opinia o polskim systemie opieki zdrowotnej 
nie bez przyczyny staje się coraz gorsza. Ciężko chorzy ludzie, którzy przez 
całe życie płacili składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie tylko nie mogą 
liczyć na przysługujące im świadczenia, ale nawet na rzetelną i jasną infor-
mację ze strony płatnika.

Zwracam się więc do Pana z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania. 

Na jakiej zasadzie Narodowy Fundusz Zdrowia przyznaje zgody na le-
czenie w ramach chemioterapii niestandardowych?

Czy Ministerstwo Zdrowia posiada informacje o tym, ile osób, które 
otrzymały niepełną zgodę na finansowanie terapii w ramach chemioterapii 
niestandardowej, nie mogło z niej skorzystać?
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Czy i w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia planuje urzeczywistnić dostęp 
do najnowocześniejszych terapii w leczeniu nowotworów oferowanych obec-
nie jedynie w ramach chemioterapii niestandardowych?

Z poważaniem 
Stanisław Jurcewicz

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.08.16

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora Stanisława Jurcewicza złożone pod-

czas 37. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 r., przekazane pismem znak: 
BPS/043-37-1565/13, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Odnosząc się do pytania dotyczącego zasad, na jakich Narodowy Fundusz Zdrowia 
przyznaje zgody na finansowanie leczenia pacjentów w ramach świadczenia chemio-
terapii niestandardowej uprzejmie informuję, iż powyższe kwestie reguluje art. 70 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 
z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2010 r. zmienia-
jące rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.09.140.1148 z późn. zm.).

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż przytoczony art. 70 ustawy o refundacji 
ma charakter przepisu przejściowego, zgodnie z którym świadczenia chemioterapii 
niestandardowej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 
27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.210.2135 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem wejścia w życie ustawy o refundacji, realizowane przed tym dniem, są 
realizowane na dotychczasowych zasadach nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 
2013 r. Ponadto w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy o refundacji mogą 
być kierowane do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
wnioski świadczeniodawcy dotyczące rozpoczęcia realizacji świadczeń chemioterapii 
niestandardowej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, 
o której mowa w art. 63 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy. Wnioski te są rozpatrywane zgodnie z dotychczasowymi zasadami. 
Świadczenia chemioterapii niestandardowej realizowane na podstawie tych wniosków 
są realizowane przez okres określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31d 
ustawy, o której mowa w art. 63 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia 
w życie ustawy o refundacji.

Zgodnie z wytycznymi realizacji świadczenia w ramach programu chemioterapii 
niestandardowej zawartymi w przytoczonym wyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia, 
akceptacji finansowania świadczenia w programie chemioterapii niestandardowej do-
konuje dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podsta-
wie wniosku świadczeniodawcy, pozytywnie zaopiniowanego przez właściwego kon-
sultanta wojewódzkiego, po spełnieniu warunków zawartych w rekomendacji Prezesa 
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Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM). W przypadku braku rekomendacji 
Prezesa AOTM dyrektor oddziału wojewódzkiego może udzielić warunkowej zgody na 
finansowanie wnioskowanego świadczenia. Warunkowa akceptacja może być udziela-
na do momentu wydania rekomendacji przez Prezesa AOTM. Rekomendacja Prezesa 
zawiera m.in. ocenę skuteczności klinicznej, praktycznej, bezpieczeństwa stosowania 
leku oraz ocenę stosunku kosztów do uzyskanych efektów zdrowotnych.

Uprzejmie informuję, iż według danych przekazanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, w 2012 r. świadczeniodawcy złożyli 78 wniosków o finansowanie terapii pa-
cjentów z rozpoznaniem: czerniak złośliwy skóry. Wnioski dotyczyły czterech substan-
cji czynnych: denosumabu (1 wniosek pozytywnie rozpatrzony i zrealizowany), fote-
mustyny (18 wniosków; wydano 18 zgód; zrealizowano ok. 50% zgód ), ipilimumabu 
(46 wniosków; 15 zgód; ok. 15% zgód zrealizowano) oraz wemurafenibu (13 wniosków; 
0 zgód). Jak poinformował NFZ, dane odnośnie do realizacji przez świadczeniodawców 
otrzymanych zgód mogą być zaniżone, gdyż nie zawierają informacji o zgodach wyda-
nych w 2012 r., które mogły być zrealizowane w 2013 r.

W tym miejscu należy podkreślić, iż w świetle obowiązujących przepisów dyrekto-
rzy oddziałów wojewódzkich NFZ nie mogli wydawać zgód na finansowanie wemura-
fenibu w ramach programu chemioterapii niestandardowej. Art. 70 ustawy o refun-
dacji stanowi bowiem, że świadczenia chemioterapii niestandardowej nie mogą być 
realizowane przy wykorzystaniu leku, który został dopuszczony do obrotu po dniu 
31 grudnia 2011 r. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku produktu leczniczego 
Zelboraf (wemurafenib).

Uprzejmie informuję, iż pacjenci mają obecnie zapewniony dostęp do leczenia we-
murafenibem. Od dnia 1 marca 2013 r. Minister Zdrowia objął refundacją lek Zelboraf 
w ramach programu lekowego: „Leczenie czerniaka złośliwego skóry (ICD-10 C43)”. 
Pacjenci otrzymują lek bezpłatnie.

W przypadku produktu leczniczego Yervoy (ipilimumab), w Stanowisku nr 23 z dnia 
23 kwietnia 2012 r. Rada Przejrzystości uznała za zasadne finansowanie przedmiotowe-
go leku w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej do czasu utworzenia pro-
gramu lekowego, zalecając obniżenie kosztów terapii o 2/3. W Rekomendacji nr 16/2012 
z dnia 23 kwietnia 2012 r. Prezes AOTM przychylił się do stanowiska Rady.

Uprzejmie informuję, że podmiot odpowiedzialny złożył wniosek o objęcie refunda-
cją leku Yervoy w ramach programu lekowego: „Leczenie zaawansowanego czerniaka”. 
Minister Zdrowia przeprowadził procedurę uzgodnienia projektu programu lekowego 
i przekazał dokumentację Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych w celu 
dokonania oceny wnioskowanej technologii medycznej. W Rekomendacji nr 41/2012 
z dnia 22 sierpnia 2012 r. Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją leku Yervoy 
w ramach programu lekowego, podkreślając potrzebę zmniejszenia kosztów leczenia 
ipilimumabem do poziomu progu opłacalności kosztowej.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę cenę leku Yervoy, dyrektorzy od-
działów wojewódzkich NFZ nie wyrażali zgody na finansowanie leczenia pacjentów 
przedmiotowym lekiem w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej bądź 
wydawali zgody na finansowanie po spełnieniu warunków zawartych w rekomendacji 
Prezesa AOTM.

Ponadto uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r., pro-
dukty lecznicze stosowane w terapii chorób nowotworowych finansowane są obec-
nie ze środków publicznych w następujących kategoriach dostępności refundacyjnej 
przewidzianych w art. 6 ww. ustawy:

1) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medycz-
ny dostępny w aptece na receptę:
a) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,
b) we wskazaniu określonym stanem klinicznym;

2) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany 
w ramach programu lekowego;

3) lek stosowany w ramach chemioterapii:
a) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,
b) we wskazaniu określonym stanem klinicznym;
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4) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany w ra-
mach udzielania świadczeń gwarantowanych, innych niż wymienione w pkt 1–3.

Większość pacjentów, u których stosowane są terapie innowacyjnymi lekami, 
otrzymuje je bezpłatnie w ramach programów lekowych.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie 
wykazów refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2013 r., funkcjonuje 51 pro-
gramów, w tym 13 dotyczących leczenia nowotworów. Są to następujące programy 
lekowe:

1. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) (ICD-10 
C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48);

2. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C 18 – C 20);
3. Leczenie raka wątrobokomórkowego (ICD-10 C 22.0);
4. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34);
5. Leczenie zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry (DFSP) 

(ICD-10 C 44, C 49);
6. Leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C 48, C 49);
7. Leczenie raka piersi (ICD-10 C 50);
8. Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64);
9. Leczenie glejaków mózgu (ICD-10 C 71);

10. Leczenie chłoniaków złośliwych (ICD-10 C 82, C 83);
11. Leczenie szpiczaka plazmatycznokomórkowego (plazmocytowego) (ICD-10 C 90);
12. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (ICD-10 C 92.1);
13. Leczenie czerniaka złośliwego skóry (ICD-10 C43);
14. Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika (ICD-10 C 56, C57, C48);
15. Leczenie bendamustyna chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu 

opornych na rytuksymab (ICD-10 C 82, C 83, C 85, C 88.0).
W ramach podanych wyżej programów pacjenci otrzymują bezpłatnie leki zawie-

rające 23 różne substancje czynne (m.in. ewerolimus, imatynib, nilotynib, dazatynib, 
rytuksymab, sorafenib, bortezomib, sunitynib, trastuzumab, wemurafenib). Są to in-
nowacyjne leki stosowane w ramach najnowszych terapii przeciwnowotworowych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż w zakresie leczenia chorób nowotworowych 
w Ministerstwie Zdrowia, w porozumieniu z ekspertami z różnych dziedzin medycyny 
oraz we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych, prowadzone są prace 
nad nowymi programami oraz zmianami w już funkcjonujących programach leko-
wych, które mają umożliwić pacjentom dostęp do nowoczesnych, skutecznych i bez-
piecznych metod farmakoterapii. Ponadto Minister Zdrowia systematycznie włącza do 
katalogu programów lekowych bądź chemioterapii te leki, które stosowano w ramach 
świadczenia chemioterapii niestandardowej, po przeprowadzeniu procedowania zgod-
nego z przepisami ustawy o refundacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w związku 

z podpisaniem na terenie Federacji Rosyjskiej memorandum między EurRo-
Pol Gazem a Gazpromem. Prośba taka została skierowana do Pana Premiera 
już w dniu 18 kwietnia tego roku, ale uzyskane wyjaśnienia kwestii zawar-
tych w pytaniach skierowanych do Pana Premiera nie są dla senatora i oby-
watela Rzeczypospolitej Polskiej satysfakcjonujące.

Odpowiedzi uzyskane z Ministerstwa Skarbu Państwa w dniach 28 maja 
i 24 czerwca zawierają prośbę o wydłużenie terminu odpowiedzi. Odpowiedź 
z dnia 1 lipca tego roku odsyła do nieistniejącej strony internetowej www.
premier.gov.pl/files/raport_w_sprawie_memorandum_gazowego.pl. Strona, 
do której odnosi się odpowiedź ministra skarbu, zawiera informację „Prze-
praszamy, ale strona, której szukasz, jest niedostępna”.

Dlatego zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie odpowie-
dzi na następujące pytania.

Kto i kiedy podjął decyzję o podpisaniu porozumienia między EuRoPol 
Gazem a Gazpromem?

Kto z przedstawicieli instytucji rządu Rzeczypospolitej Polskiej posiadał 
wiedzę o planowanym podpisaniu tego porozumienia? Może minister skarbu, 
może jakiś inny minister?

Kiedy podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad memorandum między Eu-
RoPol Gazem a Gazpromem?

Kiedy Pan Premier lub ministrowie skarbu i gospodarki uzyskali informa-
cję o pracach, o podpisaniu wspomnianego porozumienia?

Czy treść podpisanego memorandum między EuRoPol Gazem a Gazpro-
mem jest objęta klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne”?

Kto koordynuje kwestie bezpieczeństwa w zakresie polityki energetycz-
nej i paliwowej z ramienia rządu polskiego?

Czy podczas prac i podpisywania wspomnianego memorandum doszło 
do naruszenia procedur dotyczących obiegu informacji w instytucjach odpo-
wiedzialnych, rządowych, gospodarczych, kontrolowanych przez Skarb Pań-
stwa? Kto personalnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie 
wspomnianych procedur?

Uprzejmie prosimy o odpowiedzi na wszystkie pytania, które nie naru-
szają tajemnicy państwowej lub handlowej. Prosimy o odpowiedź w formie 
pisemnej bez odniesień do nieistniejących stron internetowych – „pisanie na 
Berdyczów” było stosowane w zamierzchłej epoce. Warto też zobaczyć, na 
jaką stronę internetową minister skarbu kieruje senatora Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Maciej Klima 
Grzegorz Wojciechowski
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Oddowiedd 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 21 sierpnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 23 lipca 2013 r. (sygn. DSPA-4813-730-(l)/13), 

przekazuję poniżej odpowiedź na oświadczenie senatorów Macieja Klimy i Grzego-
rza Wojciechowskiego, złożone w dniu 12 lipca br., w sprawie udzielenia informacji 
w związku z podpisaniem na terenie Federacji Rosyjskiej memorandum między EuRo-
Pol Gazem a Gazpromem.

Ponadto, w załączeniu przekazuję dwa egzemplarze raportu Ministra Spraw We-
wnętrznych, dotyczącego ww. sprawy.

Odpowiedź na pytania Senatorów:

1. Kto i kiedy dodjął decyzje o doddisaniu dorozumienia miedzy EuRoPol 
Gazem a Gazdromem?

Zgodnie z przedstawioną w raporcie Ministra Spraw Wewnętrznych analizą, de-
cyzja o podpisaniu memorandum zapadła na przełomie marca i kwietnia br. Wiedzę 
na temat tego porozumienia posiadały zarządy spółek PGNiG SA, EuRoPol Gaz SA 
oraz Gazpromu/Gazprom Exportu. Została ona podjęta wbrew stanowisku Ministra 
Skarbu Państwa, który upoważnił do prowadzenia tego rodzaju rozmów wyłącznie 
OGP Gaz-System SA (zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest to jedyny podmiot, 
który może być właścicielem i operatorem nowych gazociągów przesyłowych w Polsce). 
Celem działań MSP było zapewnienie, że ewentualna inwestycja byłaby realizowana 
przez spółkę pod pełną kontrolą Skarbu Państwa, oraz że nowa infrastruktura będzie 
w pełni objęta przepisami III pakietu liberalizacyjnego, czyli przede wszystkim wolnym 
dostępem stron trzecich oraz rozdziałem właścicielskim.

2. Kto z drzedstawicieli instytucji rządu RP dosiadał wiedzę o dlanowanym dod-
disaniu dorozumienia? Może minister skarbu, może jakiś inny minister?

Wiedza na temat prowadzonych negocjacji, dotyczących treści memorandum, jak 
i o planowanym podpisaniu go przez EuRoPol Gaz SA nie została przekazana Mini-
strowi Skarbu Państwa w jakiejkolwiek formie, co potwierdza raport Ministra Spraw 
Wewnętrznych.

3. Kiedy dodjęto decyzję o rozdoczęciu drac nad memorandum między Eu-
RoPol Gazem a Gazdromem?

Decyzję o rozpoczęciu prac nad memorandum między EuRoPol Gaz SA a Gazpro-
mem podjął zarząd spółki EuRoPol Gaz SA, za wiedzą i aprobatą zarządu PGNiG SA, 
w marcu 2013 r. Wcześniej, w okresie od listopada 2012 r. do marca 2013 r., wszelkie 
rozmowy dotyczące ewentualnej budowy gazociągu z Białorusi przez Polskę na Słowa-
cję prowadzone były przez OGP Gaz-System SA i pod nadzorem Ministerstwa Skarbu 
Państwa.

4. Kiedy Pan Premier lub ministrowie skarbu i gosdodarki uzyskali wiedzę 
o dracach, o doddisaniu wsdomnianego dorozumienia?

Żaden organ Rządu RP nie został poinformowany oficjalnie i pisemnie o negocja-
cjach w sprawie memorandum, ani o jego ostatecznym kształcie, przed jego podpisa-
niem w Petersburgu.
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5. Czy treść doddisanego memorandum między EuRoPol Gazem a Gazdro-
mem jest objęta klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne”?

Treść memorandum jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa EuRoPol Gaz SA.

6. Kto koordynuje kwestie bezdieczeństwa w zakresie dolityki energetycznej 
i daliwowej z ramienia rządu dolskiego?

Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej, kwestie bezpieczeństwa ener-
getycznego i polityki energetycznej i paliwowej oraz tworzenia lub aktualizacji doku-
mentów i przepisów związanych z nimi, leżą w gestii Ministra Gospodarki.

7. Czy dodczas drac i doddisywania wsdomnianego memorandum doszło do 
naruszenia drocedur dotyczących obiegu informacji w instytucjach od-
dowiedzialnych, rządowych, gosdodarczych, kontrolowanych drzez Skarb 
Państwa? Kto dersonalnie donosi oddowiedzialność za ewentualne naru-
szenie wsdomnianych drocedur?

Podpisanie memorandum, dokumentu, na podstawie którego powstać miało stu-
dium wykonalności gazociągu, było czynnością mieszczącą się w ramach kompetencji 
zarządu spółki EuRoPol Gaz SA, O tych działaniach oficjalnie i pisemnie został poin-
formowany zarząd PGNiG SA. Był on także informowany o przebiegu negocjacji treści 
memorandum. Należy zatem uznać, że procedury korporacyjne w PGNiG SA nie zo-
stały naruszone, a zarządy obu spółek (tzn. EuRoPol Gaz SA i PGNiG SA) miały pełną 
wiedzę na temat treści memorandum i skutków, jakie wywoła. W przeciwieństwie do 
ww. zarządów, żaden organ państwowy RP, a w szczególności Minister Gospodarki 
i Minister Skarbu Państwa, nie zostały poinformowane oficjalnie i pisemnie o plano-
wanych działaniach, mających doniosłe znaczenie dla polityki energetycznej i zagra-
nicznej Rzeczypospolitej Polskiej. W związku zatem z utratą zaufania, Rada Nadzorcza 
odwołała ze stanowisk Prezes PGNiG, Panią Grażynę Piotrowską-Oliwę, oraz Wicepre-
zesa ds. Handlowych PGNiG, Pana Radosława Dudzińskiego.

W celu uzupełnienia powyższych odpowiedzi, przekazuję w załączeniu kopię ra-
portu Ministra Spraw Wewnętrznych, a także odnośniki do odpowiednich stron w ser-
wisie premier.gov.pl:

Odnośnik do raportu:
https://www.premier.gov.pl/static/files/files/raport_w_sprawie_memorandum_ga-
zowego.pdf

Odnośnik do strony na premier.gov.pl z opisem sprawy:
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/po-raporcie-ws-memorandum-
gazowego-nowy-minister-skarbu-państwa.html

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą satysfakcjonujące dla Panów Sena-
torów.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Sekretarz Stanu 
Zdzisław Gawlik
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Załącznik

Radort

Raport został sporządzony na mocy zobowiązania przez Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 9 kwietnia 2013 roku (nr RM-001-14-13) Ministra Spraw Wewnętrznych do 
przygotowania w trybie pilnym raportu obejmującego opis przebiegu oraz analizę:

∙ procesów decyzyjnych dotyczących memorandum zawartego pomiędzy EuRoPol 
Gaz SA a Gazprom Export;

∙ przepływu informacji pomiędzy organami państwowymi oraz podmiotami go-
spodarczymi, w których Skarb Państwa posiada – bezpośrednio albo pośrednio 
– udziały.

W celu sporządzenia raportu Minister Spraw Wewnętrznych zwrócił się z prośbą do 
Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz – za pośrednictwem Ministerstwa 
Skarbu Państwa – do spółek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Gaz-Sys-
tem SA i EuRoPol Gaz SA (za pośrednictwem PGNiG SA) o przekazanie wszystkich do-
kumentów posiadanych w przedmiotowej sprawie. Prowadzone czynności obejmowały 
również przegląd dzienników korespondencji klauzulowanej. Ponadto zwrócono się 
z prośbą o udzielenie informacji do zainteresowanych osób oraz z częścią z nich prze-
prowadzono rozmowy wyjaśniające. W trakcie prac nad raportem korzystano również 
z materiałów o charakterze niejawnym (tak w myśl Ustawy o ochronie informacji nie-
jawnych, jak i będących tajemnicą przedsiębiorstwa), które ze względu na charakter 
raportu nie zostały omówione, jednak potwierdzały one informacje zebrane w trybie 
opisanym wyżej i zawarte w materiałach nieklauzulowanych.

Raport został podzielony na cztery części: (I) opis przebiegu wydarzeń związa-
nych z podpisaniem memorandum między EuRoPol Gaz SA a Gazprom Export w 
dniu 4 kwietnia 2013 roku – w formie kalendarium; (II) analiza procesów decyzyjnych 
w przedmiotowej sprawie; (III) analiza przepływu informacji w przedmiotowej sprawie; 
(IV) wnioski.

I. Kalendarium wydarzeń

19.10.2012
Pierwszy raz strona rosyjska zasygnalizowała Polskiemu Górnictwu Naftowemu 

i Gazownictwu SA (dalej PGNiG) intencję podpisania Memorandum of Understan-
ding dotyczącego przygotowania studium wykonalności gazociągu Kobryń (Biało-
ruś) – Wielkie Kapuszany (Słowacja) przez terytorium Polski (dalej MoU). Propozycja 
współpracy nad projektem MoU została przekazana w rozmowie telefonicznej, zaś sam 
projekt MoU został przesłany drogą elektroniczną. Nastąpiło to w końcowym etapie 
negocjacji między PGNiG i OOO Gazprom Export (dalej Gazprom Export) dotyczących 
zmiany warunków cenowych Kontraktu Jamalskiego (zawarcie aneksu nr 40). Proces 
negocjacyjny ze strony polskiej zmierzał do obniżenia cen gazu oraz zawarcia innej 
korzystniejszej formuły cenowej i był konsekwencją wytoczenia przez PGNiG procesu 
przeciw Gazpromowi przed Sądem Arbitrażowym w Sztokholmie.

20.10.2012–5.11.2012
PGNiG poinformowało o inicjatywie rosyjskiej w sprawie MoU Ministerstwo Skar-

bu Państwa (dalej MSP). MSP kategorycznie odrzuciło połączenie podpisania MoU 
z zawarciem aneksu cenowego w Kontrakcie Jamalskim. Strona polska stała na sta-
nowisku, że w świetle obowiązującego prawa jedynym podmiotem mogącym prowa-
dzić zasadne rozmowy w sprawie ewentualnej inwestycji w gazową infrastrukturę 
przesyłową w Polsce jest spółka Gaz-System SA (dalej Gaz-System), będąca operato-
rem systemu przesyłowego. Takie stanowisko zostało przekazane stronie rosyjskiej, 
co poskutkowało skierowaniem przez Gazprom Export propozycji podpisania MoU do 
Gaz-Systemu. Jednocześnie MSP komunikowało spółkom zależnym, że z uwagi na 
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oddziaływanie projektu gazociągu Kobryń-Wielkie Kapuszany na relacje międzynaro-
dowe wymaga on uzgodnień na szczeblu rządowym. Istniała świadomość, że Gazprom 
Export może chcieć wykorzystać medialnie i politycznie fakt podpisania MoU z polską 
spółką Skarbu Państwa. Zwracał bowiem uwagę fakt, iż Rosjanie nalegają na podpi-
sanie MoU, jednocześnie podkreślając, że miałoby ono charakter niewiążący (w sensie 
jakichkolwiek zobowiązań inwestycyjnych).

31.10.2012
Minister Skarbu Państwa (dalej Minister SP) wydał zgodę na podpisanie aneksu 

nr 40 do Kontraktu Jamalskiego, mając świadomość rozłączenia podpisania MoU od 
zawarcia aneksu nr 40 do Kontraktu Jamalskiego.

5.11.2012
Dzień podpisania aneksu do Kontraktu Jamalskiego. Prezes Gazprom Export na-

dal domagał się podpisania MoU z jedną ze spółek – Gaz-System, PGNiG lub EuRoPol 
Gaz SA (dalej EuRoPol Gaz). Jednak Gaz-System i PGNiG zdecydowanie stały na sta-
nowisku, że w dniu 5 listopada 2012 roku nie jest możliwe podpisanie proponowane-
go przez Gazprom Export MoU.

Ostatecznie przedstawiciele Gazpromu zgodzili się na rozwiązanie, w którym kwe-
stia ewentualnej realizacji łącznika Kobryń-Wielkie Kapuszany będzie przedmiotem 
analizy ze strony EuRoPol Gazu oraz zostanie omówiona w toku kontaktów robo-
czych z przedstawicielami Gaz-Systemu. Przygotowanie założeń techniczno-ekono-
micznych projektu zostało zalecone zarządowi spółki EuRoPol Gaz w uchwale Rady 
Nadzorczej EuRoPol Gazu podpisanej również 5 listopada 2012 roku (w skład Rady 
Nadzorczej EuRoPol Gazu wchodzą przedstawiciele PGNiG i Gazprom Export, w tym 
prezes Gazprom Export i prezes PGNiG, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie 
posiedzenia Rady Nadzorczej w trakcie negocjacji aneksu do Kontraktu Jamalskiego). 
Takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Ministra SP. Wymieniona uchwała 
zawierała również zapis zalecający Zarządowi EuRoPol Gazu przygotowanie projektów 
memorandów wraz ze wskazaniem potencjalnych partnerów, w tym Gaz-Systemu, do 
wspólnego projektu budowy gazociągu Kobryń-Wielkie Kapuszany. Z wyżej wskazaną 
uchwałą zapoznał się (na drodze nieformalnej) Radca Ministra Skarbu Państwa, jed-
nak nie przekazał jej Ministrowi SP.

6.11.2012–12.03.2013
W związku z faktem, iż przekazane dla sporządzenia raportu informacje od spółki 

EuRoPol Gaz są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa nie jest możliwe publiczne zapre-
zentowanie kolejnych kroków podejmowanych przez EuRoPol Gaz, które ostatecznie 
doprowadziły do podpisania MoU z Gazprom Exportem w dniu 4 kwietnia 2013 roku. 
W oparciu o informacje powzięte przez Ministra Spraw Wewnętrznych można stwier-
dzić, że w połowie grudnia 2012 roku poza formalnym obiegiem dokumentów MSP 
zostało przekazane przez PGNiG „Studium analizy techniczno-ekonomicznej budowy 
gazociągu Kobryń-Wielkie Kapuszany o mocy docelowej 15 mld m3 rocznie” i od tego 
momentu aż do 27 marca 2013 roku – zgodnie z zapisami dzienników korespondencji 
resortu Skarbu Państwa – żadne informacje dotyczące prac EuRoPol Gazu nad tym 
projektem nie były przekazywane na rzecz MSP.

Na podstawie wydanych wcześniej poleceń i zgód Minister SP był przekonany, że 
jedyne rozmowy ze stroną rosyjską w sprawie ewentualnej realizacji łącznika Kobryń--
-Wielkie Kapuszany są prowadzone przez Gaz-System jako jedynego operatora syste-
mu przesyłowego w Polsce.

W tym okresie Gazprom Export kontaktował się z Gaz-Systemem w sprawie ww. 
projektu. 18 stycznia 2013 roku doszło w Warszawie do spotkania poświęconego 
temu projektowi przedstawicieli Gazpromu i Gaz-Systemu. W następstwie spotkania 
Gaz-System miał przygotować Koncepcję projektu. Była ona opracowywana z zacho-
waniem wymogów obowiązującego prawa polskiego i unijnego, jednak ostatecznie nie 
została przekazana Gazprom Exportowi. MSP oraz Zarząd Gaz-Systemu miały bowiem 
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świadomość, że wprawdzie Gaz-System może przedstawić warianty realizacji projektu 
łącznika korzystne pod względem biznesowym dla polskiej spółki, jednak realizacja 
takiego projektu może mieć negatywne skutki polityczne. Świadczą o tym analizy spo-
rządzone w tej sprawie na rzecz Gaz-Systemu. MSP nie udzieliło zgody na podpisy-
wanie wspólnych dokumentów w tej sprawie i 13 marca 2013 roku zostało wysłane 
przez Gaz-System pismo do członka zarządu Gazpromu informujące, że wprawdzie 
draft Koncepcji projektu został przygotowany, jednak nie może zostać przedstawiony 
Gazpromowi bez zgody odpowiednich organów po stronie polskiej.

12.03.2013–26.03.2013
Wiceprezes PGNiG otrzymał 12 marca 2013 roku od prezesa EuRoPol Gazu oficjal-

ne pismo przekazujące do wiadomości pismo Gazpromu wraz z projektem MoU po-
między Gazprom Export a EuRoPol Gazem w zakresie współpracy przedinwestycyjnej 
przy projekcie budowy gazociągu Kobryń-Wielkie Kapuszany. W sprawie tej do całego 
Zarządu PGNiG Prezes EuRoPol Gazu skierował pismo w dniu 26 marca 2013 roku. 
W piśmie zawarta była informacja o zamiarze podpisania MoU dotyczącego sporządze-
nia studium wykonalności gazociągu Kobryń-Wielkie Kapuszany w Sankt Petersbur-
gu w dniach 5–6 kwietnia 2013 roku. Jednocześnie notatka Prezes PGNiG zawierająca 
informację o piśmie z 26 marca 2013 roku (notatka do Zarządu PGNiG z dnia 8 kwiet-
nia 2013 roku) mówi, że Zarząd był świadomy, iż rozmowy EuRoPol Gazu na temat 
tego MoU toczyły się wcześniej.

Po otrzymaniu pisma Prezesa EuRoPol Gazu z dnia 12.03.2013, Prezes PGNiG po-
prosiła o spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa. Ustalono termin 22.03.2013, spo-
tkanie zostało przełożone na 25.03.2013, a następnie odwołane.

27.03.2013
Podczas spotkania (odbywającego się w trybie regularnych spotkań roboczych) 

prezes PGNiG z Zastępcą Dyrektora Departamentu Projektów Strategicznych MSP po-
ruszany był temat łącznika. W relacjach uczestników spotkania występują rozbieżno-
ści, omówione w części III Raportu.

Po spotkaniu z Zastępcą Dyrektora DPS MSP prezes PGNiG odbyła rozmowę tele-
foniczną z prezesem Gazprom Export, w której poinformowała, że ze względu na niską 
rangę i techniczny charakter MoU przedstawiciel PGNiG nie będzie uczestniczył w ce-
remonii podpisania dokumentu. Informacja ta została również przekazana Zarządowi 
EuRoPol Gazu.

3.04.2013
Prezes EuRoPol Gazu poinformował Wicepremiera Ministra Gospodarki o plano-

wanym na 4 kwietnia 2013 roku podpisaniu porozumienia dotyczącego rozpoczęcia 
analiz na etapie przedinwestycyjnym możliwości wykonania gazociągu biegnącego 
z Białorusi przez Polskę, na Słowację i dalej. Prezes EuRoPol Gazu zaznaczył, że jest 
w tej sprawie uchwała Rady Nadzorczej EuRoPol Gazu oraz że posiada w tym zakresie 
wszystkie zgody i upoważnienia korporacyjne, w tym zgodę na wyjazd prezes PGNiG. 
Przedstawiona w takiej formie informacja przez prezesa spółki, nad którą Wicepre-
mier nie sprawuje nadzoru właścicielskiego, nie zaniepokoiła Wicepremiera, w związ-
ku z czym nie została przekazana dalej.

Tego samego dnia wieczorem na stronie internetowej Gazpromu umieszczona zo-
stała informacja, że Prezydent Federacji Rosyjskiej rozmawiał z prezesem Gazpromu 
o powrocie do projektu Jamał II, przy czym – wbrew pierwotnym założeniom tego 
projektu, to jest położenia drugiej nitki gazociągu wzdłuż istniejącego Gazociągu Ja-
malskiego prowadzącego do Niemiec – gazociąg ten miałby zwiększać bezpieczeństwo 
dostaw do Polski, Słowacji i Węgier. Prezes Gazpromu stwierdził, że prace budowlane 
mogłyby rozpocząć się dopiero po uruchomieniu gazociągu South Stream, w latach 
2018–2019. Prezes Gazpromu poinformował ponadto, że prowadzi na ten temat roz-
mowy na poziomie korporacyjnym i jest gotów rozpocząć opracowanie wstępnego stu-
dium wykonalności.
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W odpowiedzi na te doniesienia Minister Skarbu Państwa RP zorganizował kon-
ferencję prasową, na której podkreślił, że decyzje dotyczące budowy infrastruktury 
przesyłowej będą podejmowane przez Rząd RP i mogą być realizowane wyłącznie przez 
spółkę, której właścicielem jest państwo polskie, potwierdzając tym samym wcześniej-
sze ustalenia.

4.04.2013
W rosyjskiej prasie pojawiły się artykuły sceptycznie nastawione do projektu Ja-

mał II. Rosyjscy komentatorzy zwracają uwagę na nadwyżkę mocy eksportowych Gaz-
promu przy braku znaczącego wzrostu popytu na gaz w Europie, co stawia pod zna-
kiem zapytania zasadność realizacji wymienionego projektu (dziennik Wiedomosti). 
Oddźwięk w rosyjskiej prasie jest ograniczony.

Tego dnia o godzinie 14.00 czasu polskiego Prezes EuRoPol Gaz podpisał w imie-
niu EuRoPol Gazu MoU z Gazprom Export określające warunki współpracy przy przy-
gotowaniu studium wykonalności projektu gazociągu Kobryń-Wielkie Kapuszany.

W późnych godzinach popołudniowych odbywa się posiedzenie sejmowej Komisji 
Skarbu Państwa, na której był poruszany temat projektu Jamał II. Prezes PGNiG sie-
dzi obok Ministra Skarbu Państwa, lecz nie przekazuje informacji o podpisaniu MoU. 
Informuje o tym Zastępcę Dyrektora DPSMSP po opuszczeniu sali przez Ministra 
Skarbu Państwa (w tej ostatniej kwestii utrzymują się rozbieżności w oświadczeniach 
zainteresowanych osób co do skuteczności przekazu).

5.04.2013
Gazprom publikuje na swojej stronie internetowej komunikat o podpisaniu MoU 

z EuRoPol Gazem, podając informację, że dokument przewiduje realizację projektu 
Jamał II – łącznika między Białorusią a Słowacją przez terytorium Polski.

Informację tę dementuje w swoim komunikacie PGNiG podkreślając, że podpisany 
dokument ma charakter analityczny i nie zawiera wiążących zobowiązań biznesowych.

Zarówno Prezes Rady Ministrów, jak i Minister SP, dowiadują się o fakcie podpi-
sania memorandum ze sfery medialnej. W Polsce sprawa jest szeroko komentowana, 
w Rosji i na Ukrainie najczęściej postrzegana jako kolejny element nacisku FR na 
Ukrainę w sporze gazowym.

6.04.2013–
W Rosji i na Ukrainie komentarze na ten temat są coraz mniej liczne. Nadal w lo-

gice niepopartych interesem biznesowym prób nacisku na Ukrainę, podkreśla się ko-
munikaty przedstawicieli Rządu RP o braku zainteresowania zwiększeniem importu 
gazu z Rosji, o tym, że w swoich decyzjach Polska będzie miała na uwadze sytuację 
Ukrainy oraz o niewiążącym charakterze tego dokumentu.

II. Analiza drocesów decyzyjnych dotyczących memorandum zawartego mię-
dzy EuRoPol Gazem a Gazdrom Exdort

Dla oceny procesów decyzyjnych – poprzedzających podpisanie MoU – konieczne 
jest zrozumienie istoty podpisanego 4 kwietnia 2013 roku dokumentu. Memorandum 
ma na celu określenie warunków współpracy między stronami na potrzeby studium 
wykonalności. W grudniu 2012 roku do MSP zostało już przekazane „Studium analizy 
techniczno-ekonomicznej budowy gazociągu Kobryń-Wielkie Kapuszany o mocy do-
celowej 15 mld m3 rocznie” przygotowane przez EuRoPol Gaz we współpracy ze spół-
ką BSiPG Gazoprojekt SA (75% udział PGNiG). Memorandum przewiduje, że strona 
rosyjska przekaże ze swej strony EuRoPol Gazowi dokumentację potrzebną do oceny 
opłacalności projektu.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że MoU – nie tylko pod tym względem – jest doku-
mentem technicznym, niepociągającym za sobą żadnych zobowiązań inwestycyjnych 
(o czym mówi wprost zapis w MoU). W świetle obowiązujących polskich przepisów 
żaden dokument w sprawie budowy łącznika Białoruś-Słowacja podpisany przez Eu-
RoPol Gaz nie może mieć skutków praktycznych dla rynku gazu. Wynika to bezpo-
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średnio z faktu, iż na gruncie obecnie obowiązującego prawa polskiego {ustawa z dnia 
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, j.t.) podmio-
tem odpowiedzialnym za przesył gazu oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, 
w tym połączeń z systemami gazowymi innych krajów jest operator systemu przesy-
łowego będący 100% własnością państwa polskiego; istnieć może tylko jeden operator 
systemu przesyłowego (art. 9k, art. 9h ust. 2 ww. Prawa energetycznego). Kryteria te 
spełnia wyłącznie Gaz-System.

W związku z powyższym główną sprzecznością w logice procesów decyzyjnych jest 
właśnie podpisanie przez EuRoPol Gaz memorandum bez uwzględnienia Gaz-Syste-
mu (wbrew brzmieniu uchwały Rady Nadzorczej EuRoPol Gazu z dniu 5 listopada 
2012 roku).

Ze strony MSP procesy decyzyjne przebiegały wedle jasno sprecyzowanej polityki. 
5 listopada 2012 roku MSP podjęło decyzje odpowiadające strategicznym interesom 
państwa polskiego – uzyskano obniżkę cen gazu bez jednoczesnego podpisywania 
MoU przez polską spółkę Skarbu Państwa. Jednocześnie Gaz-System został wskaza-
ny jako właściwy rozmówca dla strony rosyjskiej w sprawie gazociągu Kobryń-Wielkie 
Kapuszany.

Podpisanie przez przedstawicieli PGNiG uchwały Rady Nadzorczej EuRoPol Gazu 
rozwiązywało pat negocjacyjny, a zarazem – ze względów prawnych przedstawionych 
powyżej – nie tworzyło realnego zagrożenia dla interesów państwa polskiego.

W ramach decyzji dotyczących negocjacji Gaz-Systemu z Gazpromem polska spół-
ka ściśle nadzorowana przez MSP, kierując się względami biznesowymi i politycznym 
interesem państwa polskiego, analizowała propozycję wspólnego projektu, lecz nie 
podpisała w tej sprawie żadnych dokumentów. MSP miało bowiem świadomość, że 
podpisanie tego typu dokumentu przez operatora systemu przesyłowego mogłoby wy-
wołać większe zaniepokojenie u ukraińskich partnerów, niż niemogące mieć żadnej 
mocy sprawczej porozumienie pomiędzy Gazprom Exportem a podmiotem, w którym 
Gazprom posiada 48% udziałów, a 2 na 4 członków zarządu to Rosjanie (jeden z rosyj-
skich wiceprezesów EuRoPol Gazu musiał złożyć kontrasygnatę na MoU).

Z punktu widzenia analizy formalnoprawnej w procesie decyzyjnym prowadzącym 
do podpisania MoU nie zaszły nieprawidłowości, czy przypadki przekroczenia upraw-
nień. W ramach obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych spółek EuRoPol 
Gaz i PGNiG, Zarząd EuRoPol Gazu nie potrzebował zgody Rady Nadzorczej dla pod-
pisania MoU z 4 kwietnia 2013 roku.

III. Analiza drzedływu informacji domiędzy organami daństwowymi oraz 
dodmiotami gosdodarczymi, w których Skarb Państwa dosiada – bezdo-
średnio albo dośrednio – udziały

Podczas wykonanej na potrzeby niniejszego raportu analizy oficjalnego przepływu 
informacji (pisma rejestrowane) nie znaleziono dokumentów wskazujących na to, by 
Minister SP posiadał wiedzę o tym, iż uchwała Rady Nadzorczej EuRoPol Gazu zaleca-
ła przygotowanie projektu memorandum. Nie natrafiono również na korespondencję, 
w której członkowie Zarządu PGNiG zasiadający w Radzie Nadzorczej EuRoPol Gazu 
przekazywaliby MSP jakiekolwiek informacje o pracach nad memorandum w okresie 
od 5 listopada 2012 roku do 4 kwietnia 2013 roku. Na gruncie przepisów kodeksu 
spółek handlowych, jak i statutów spółki PGNiG i EuRoPol Gaz nie istniał taki au-
tomatyczny obowiązek. Istnieją natomiast dokumenty wskazujące na to, iż MSP ma 
świadomość wagi politycznej ewentualnego wybudowania łącznika. Wynika to zarów-
no z pism wewnętrznych MSP, jak i informacji w trybie niejawnym przekazywanych 
na rzecz MSP. Tryb ten nie zawierał informacji dotyczących przygotowań memoran-
dum ze strony EuRoPol Gazu.

Większość kontaktów między MSP a PGNiG odbywało się w ramach spotkań ro-
boczych, z których nie sporządzano protokołów, ani notatek. W rezultacie w obrębie 
deklaracji poszczególnych osób zaangażowanych w sprawę widoczne są rozbieżności, 
prowadzące do nawarstwienia problemów komunikacyjnych, które w konsekwencji 
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doprowadziły do tego, iż informacja o pracach EuRoPol Gazu nad memorandum do 
dnia 5 kwietnia 2013 roku nie dotarła do Ministra Skarbu Państwa. Do 5 kwietnia 
2013 roku informacji tej nie otrzymał również Prezes Rady Ministrów.

Rozbieżności dotyczyły przede wszystkim:
∙ zakresu i formy informacji przekazanej przez PGNiG na rzecz Ministra Skarbu 

Państwa o treści uchwały Rady Nadzorczej EuRoPol Gazu nr 138/49/2012 
z dnia 5 listopada 2012 roku;

∙ prób przekazania Ministerstwu Skarbu Państwa przez PGNiG informacji o pla-
nowanym podpisaniu memorandum między 22 a 27 marca 2013 roku oraz za-
kresu informacji przekazanej w dniu 27 marca 2013 roku Ministerstwu Skarbu 
Państwa przez PGNiG o planowanym podpisaniu memorandum;

∙ okoliczności i skuteczności przekazania Ministerstwu Skarbu Państwa przez PGNiG 
informacji o fakcie podpisania memorandum w dniu 4 kwietnia 2013 roku.

Najistotniejsze dla sprawy problemy komunikacyjne i sprzeczności oświadczeń na 
linii PGNiG-MSP pojawiają się w ostatniej fazie uzgadniania treści MoU, gdy Zarząd 
PGNiG był już oficjalnie poinformowany o wyznaczonej orientacyjnej dacie planowane-
go popisania dokumentu. Dzienniki korespondencyjne w PGNiG i MSP nie wskazują 
jednak na to, by informacja ta została przekazana oficjalnie, to jest za pośrednictwem 
dokumentów rejestrowanych do MSP.

W ramach mandatu udzielonego Ministrowi Spraw Wewnętrznych przez Pana Pre-
zesa Rady Ministrów dla sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwe jedno-
znaczne stwierdzenie, czy wskazane wyżej rozbieżności dotyczące kluczowych mo-
mentów przepływu informacji między PGNiG a MSP wynikają z typowych problemów 
w komunikacji międzyludzkiej lub zawodności pamięci, czy też z innych przyczyn. 
Niezależnie od powyższego ustalony stan faktyczny dowodzi, iż państwo polskie nie 
poniosło uszczerbku na skutek tych działań, rozumianego jako czyn znamionują-
cy przestępstwo. Tylko wówczas mogłyby być uruchomione działania na podstawie 
stosownych regulacji prawnych pozwalających na pociągnięcie do odpowiedzialno-
ści karnej funkcjonariuszy publicznych wprowadzających świadomie w błąd swoich 
przełożonych.

Nie zmienia to faktu, iż w wyniku problemów w komunikacji na linii PGNiG-MSP 
zaistniała sytuacja stwarzająca wrażenie niepanowania przez polski rząd nad proce-
sem decyzyjnym, co jak wykazano w punkcie II. Raportu nie miało miejsca.

IV. Wnioski

MoU podpisane 4 kwietnia 2013 roku między spółką EuRoPol Gaz a Gazprom 
Export było pochodną uchwały Rady Nadzorczej EuRoPol Gazu z 5 listopada 2012 
roku, która to uchwała była elementem taktyki negocjacyjnej ze stroną rosyjską 
w kwestii uzyskania obniżki ceny gazu. Aneks stanowił realizację strategicznego in-
teresu państwa polskiego. Podpisane MoU nie narusza tych interesów ze względu na 
fakt, iż nie pociąga za sobą zobowiązań inwestycyjnych, a na gruncie obecnie obowią-
zujących przepisów prawa jedynym operatorem gazociągów przesyłowych jest spółka 
w 100% kontrolowana przez Skarb Państwa. W obrębie procesów decyzyjnych nie 
można doszukać się zatem uchybień w zakresie regulowanym prawem, ani w przy-
padku działań MSP, ani Zarządu PGNiG. Działania podjęte przez EuRoPol Gaz były 
natomiast wewnętrzną decyzją Zarządu spółki, w której Skarb Państwa nie posiada 
większości udziałów.

W sferze informacyjnej w korespondencji między MSP a PGNiG w okresie 19 paź-
dziernika 2012 roku – 4 kwietnia 2013 roku nie ujawniono dokumentów potwierdza-
jących jednoznacznie ani świadomości Zarządu PGNiG co do możliwej próby politycz-
nego wykorzystania podpisania MoU przez stronę rosyjską, ani świadomości MSP co 
do możliwości przygotowania przez EuRoPol Gaz projektu memorandum.

Co do nieformalnego przepływu informacji, to należy zauważyć, że problem doty-
czył krótkiego okresu między 27 marca 2013 roku a 5 kwietnia 2013 roku (informacja 
o MoU nie przedostała się do Ministra Skarbu Państwa, bez – niemożliwego na gruncie 
uprawnień przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów Ministrowi Spraw Wewnętrz-
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nych – rozsądzenia, czy i kto, oraz w jakim zakresie ponosi za to odpowiedzialność), 
a momentem, gdy Prezes Rady Ministrów dowiedział się o memorandum w trakcie 
spotkania z dziennikarzami.

Po 4 kwietnia br. szybkie i jednoznaczne komunikaty, tak ze strony Rządu, jak 
ze strony Prezydenta RP o braku zgody na jakiekolwiek inwestycje wciągające Pol-
skę w projekty rosyjskie mogące oddziaływać na ukraiński system gazociągowy, po-
zwoliły na minimalizację ewentualnych strat natury polityczno-wizerunkowej. Wypo-
wiedzi przedstawicieli strony ukraińskiej na Polsko-Ukraińskiej Konferencji Gazowej 
(11 kwietnia 2013 roku), w tym wiceprezesa Naftohazu Ukrainy – ukraińskiej spółki 
państwowej odpowiedzialnej za sektor gazu, czy Wiceministra Energetyki i Przemysłu 
Węglowego Ukrainy, świadczą o tym, że nagłośnienie przez Gazprom podpisania MoU 
z EuRoPol Gazem nie uderzyło w relacje polsko-ukraińskie, a tym samym nie naru-
szyło polityki prowadzonej przez państwo polskie.

Nie ulega jednak wątpliwości następujący fakt, wynikający z analizy całości pro-
blemu: Zarząd PGNiG posiadał wiedzę poświadczoną odpowiednimi pismami o ne-
gocjacjach nad MoU przez EuRoPol Gaz i Gazprom, zamiarze Zarządu EuRoPol Gaz 
podpisania MoU, oraz miejscu i przybliżonej dacie podpisania dokumentu. Równocześ- 
nie wiedzy takiej, poświadczonej zarejestrowaną korespondencją lub bezspornymi 
oświadczeniami stron zainteresowanych nie posiadał Minister SP, nadzorujący z ra-
mienia Rządu RP spółkę PGNiG.
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o finansowaniu mediów publicznych jest oczekiwana przez 

wszystkie media publiczne, a w szczególności regionalne rozgłośnie radio-
we, które w ramach podziału wpływów z opłat abonamentowych otrzymują 
najniższe kwoty. Nowy model finansowania mediów publicznych zakłada 
między innymi wprowadzenie powszechnej opłaty audiowizualnej.

W wypowiedziach medialnych pojawiają się różnorodne komentarze do-
tyczące wejścia w życie nowej ustawy. Zwracamy się zatem z prośbą o odpo-
wiedzi na pytania dotyczące działań legislacyjnych w tym zakresie.

Jak przebiega proces przygotowywania przez Pana resort ustawy o fi-
nansowaniu mediów publicznych?

Kiedy nowa ustawa zostanie wprowadzona w życie?
Czy istnieją przeszkody, które opóźniają proces przygotowania ustawy?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Grzegorz Wojciechowski

Oddowiedd�

Warszawa, 26 września 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorów Macieja Klimy i Grzegorza Wojciechow-

skiego złożone podczas 37. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie przekazuję stosowne 
informacje.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi prace mające na celu 
przygotowanie ustawy o opłacie audiowizualnej, której celem będzie zmiana syste-
mu finansowania mediów publicznych w Polsce. W pierwszej kolejności przygotowana 
została prawna i ekonomiczna analiza systemów finansowania mediów publicznych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jednocześnie przeprowadzone zostały 
analizy mające na celu ocenę poszczególnych rozwiązań pod kątem zgodności z Ko-
munikatem Komisji Europejskiej w sprawie finansowania nadawców publicznych 
i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Następnie opracowane zostały kie-
runkowe, wariantowe rozwiązania, w których wskazane zostały najpoważniejsze pro-
blemy wiążące się z przygotowaniem projektu ustawy, a także propozycje ich rozwią-
zania oraz wstępny projekt założeń, który zawiera kompleksową propozycję nowego 
systemu finansowania mediów. Głównym założeniem projektowanych regulacji jest 
zmniejszenie obciążeń nakładanych na społeczeństwo przy jednoczesnym zapewnie-
niu skutecznej egzekucji obniżonych opłat, a w rezultacie wysokiego i stabilnego fi-
nansowania publicznego dla nadawców publicznych.

Wśród najważniejszych elementów nowego systemu należy wskazać zniesienie 
powszechnie krytykowanego obowiązku rejestracji odbiorników, obniżenie wysokości 
opłaty od gospodarstwa domowego, utrzymanie obecnego katalogu osób zwolnionych 
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z uiszczania opłat oraz wyposażenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w skuteczne 
narzędzia nadzoru nad jakością wykonywania misji publicznej przez jednostki pu-
blicznej radiofonii i telewizji.

Pewne jest, że ustawa nie wejdzie w życie wcześniej niż przed 1 stycznia 2015 roku. 
Po uchwaleniu ustawy konieczne bowiem będzie przeprowadzenie prac związanych 
w wdrożeniem jej przepisów, np. polegających na przygotowaniu nowego sposobu po-
bierania opłaty. Ponadto należy zwrócić uwagę, że regulacje dotyczące finansowania 
nadawców publicznych mogą wejść w życie wyłącznie z początkiem roku kalendarzo-
wego. Wskazanie dokładnej daty wejścia w życie przepisów o opłacie audiowizualnej 
na tym etapie jest jednak niemożliwe.

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

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Piotr Żuchowski 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji o zasa-
dach, na jakich w 2014 r. następuje podział środków z opłat abonamento-
wych między jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

25 czerwca 2013 r. przez KRRiT została podjęta uchwała o podziale 
środków abonamentowych na przyszły rok. Udział Telewizji Polskiej SA 
w wykorzystaniu tych środków wzrośnie z 44% do 54,46% wpływów. Po-
ziom środków dla Polskiego Radia SA obniży się z 29% do 24,31% wpływów. 
Środki zaplanowane dla radiowych rozgłośni regionalnych będą na najniż-
szym poziomie wynoszącym 21,23% wpływów (spadek o 3,77%). Jeszcze 
bardziej niekorzystnie dla regionalnych rozgłośni radiowych kształtuje się 
podział środków z tak zwanej nadwyżki wpływów – rozgłośnie regionalne 
otrzymają zaledwie 4%, zaś Telewizja Polska SA aż 90% tych środków.

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
Jaki jest algorytm podziału wpływów z opłat abonamentowych między 

media publiczne?
Czy w sytuacji poprawy ściągalności opłaty abonamentowej rozgłośnie 

regionalne mogą liczyć na korzystniejszy podział środków w części podsta-
wowej oraz w części dotyczącej nadwyżki?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Grzegorz Wojciechowski

Oddowiedd�

Warszawa, 2 sierpnia 2013 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
realizując prośbę senatorów Macieja Klimy i Grzegorza Wojciechowskiego uprzej-

mie przekazuję informację dotyczącą kryteriów przyjętych przez Krajową Radę Radio-
fonii i Telewizji do określenia sposobu podziału środków abonamentowych na 2014 r. 
między jednostki radiofonii i telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwiet-
nia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.) – ustala 
corocznie, po analizie planów finansowo-programowych, o których mowa w art. 21 
ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, oraz sprawozdań, o których mowa w art. 31b 
pkt 3 ustawy o radiofonii i telewizji, za poprzedni rok kalendarzowy i analizie określo-
nych w nich kosztów, nie później niż do dnia 30 czerwca, sposób podziału wpływów, 
o których mowa w ust. 1, między jednostki publicznej radiofonii i telewizji w na-
stępnym roku kalendarzowym, w tym minimalny udział terenowych oddziałów spółki, 
o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.



37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. 59

Podstawą określenia tego sposobu podziału była analiza planów finansowo-pro-
gramowych na 2014 r. przekazanych Krajowej Radzie przez nadawców publicznych 
oraz sprawozdania z realizacji ustawowych zadań misyjnych w 2012 r.

W ocenie KRRiT wciąż niewystarczające wpływy z abonamentu uniemożliwiają 
sfinansowanie wszystkich zaplanowanych na 2014 r. przez spółki przedsięwzięć mi-
syjnych. W związku z tym Krajowa Rada ograniczyła finansowanie z abonamentu za-
dań inwestycyjnych do tych niezbędnych oraz innych zadań służących realizacji misji 
(np. tworzenie serwisów internetowych), których koszty będą finansowane w 50%. 
Natomiast w przypadku programów tzw. miejskich KRRiT zdecydowała o niefinanso-
waniu z ww. środków kosztów tworzenia i rozpowszechniania tych programów.

Zdaniem KRRiT wśród kosztów niezwykle istotne z punktu widzenia realizacji za-
dań misyjnych oraz oczekiwań odbiorców są koszty tworzenia programów. W związku 
z tym postanowiła, by na realizację tych zadań przeznaczyć najwięcej abonamentu. 
Ponadto Krajowa Rada widzi konieczność dodatkowego wsparcia finansowego spółek 
w tworzeniu elementów programu, które z jednej strony podnoszą jego jakość i zwięk-
szają jego walor edukacyjny, z drugiej zaś uwzględniają ważne wydarzenia społeczne. 
Z tego punktu widzenia cenne dla KRRiT jest, by programy zawierały: audycje służące 
edukacji obywatelskiej (w szczególności poświęcone wyborom, ze względu na przy-
padające na rok 2014 wybory do Parlamentu Europejskiego oraz do samorządów), 
audycje tworzone specjalnie dla młodzieży, służące rozwojowi tej grupy odbiorców 
(m.in. audycje popularyzujące nowe technologie, w tym zapobiegające wykluczeniu 
cyfrowemu, audycje edukujące w różnych dziedzinach, np. kształcenie i kariera za-
wodowa, rynek pracy, relacje międzyludzkie, edukacja obywatelska – wolność i odpo-
wiedzialność, kultura słowa) oraz audycje prezentujące wartościowe formy i gatunki 
radiowe i telewizyjne, takie jak m.in. słuchowiska, reportaże artystyczne, dokumenty, 
teatr telewizji.

W ocenie Krajowej Rady, ze względu na ważny aspekt społeczny, służący dialogowi 
międzykulturowemu, wzajemnej tolerancji oraz integracji środowisk, należy zapew-
nić spółkom, w zasięgu których zamieszkują mniejszości narodowe i etniczne oraz 
społeczności posługujące się językiem regionalnym – 100% sfinansowanie zaplano-
wanych kosztów całkowitych tworzenia i rozpowszechniania audycji skierowanych do 
tych grup odbiorców. Kolejnym ważnym aspektem, który KRRiT wzięła pod uwagę był 
ciężar ponoszenia przez spółki wysokich kosztów związanych z rozpowszechnianiem 
programów. Podobnie jak w roku ubiegłym, przedsięwzięcie to ma być finansowane 
z abonamentu, jednak w nieco mniejszym wymiarze – 90% kosztów bezpośrednich 
rozpowszechniania.

KRRiT uważa, że spółki mediów publicznych powinny kontynuować rozpoczęte 
w ubiegłym roku działania służące wymianie materiałów archiwalnych, tj. m.in. in-
tegrację różnych systemów informatycznych do wspólnej bazy umożliwiającej prze-
szukiwanie i wymianę zdigitalizowanych archiwalnych zasobów audiowizualnych, co 
w konsekwencji doprowadzi do stworzenia Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych 
(BCMP). KRRiT wskazała, zgodnie z raportem (pt. Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicz-
nych – platforma wymiany programowej) przygotowanym przez zespół składający się 
z przedstawicieli reprezentujących spółki mediów publicznych, że spółką wiodącą tego 
przedsięwzięcia będzie Telewizja Polska SA, która ustali szczegółowy harmonogram 
działań w tym obszarze. Wszystkie regionalne rozgłośnie radia publicznego otrzymają 
na realizację cząstkowych zadań w tym zakresie środki abonamentowe.

W roku 2013 zostanie zakończone przejście z analogowego na odbiór cyfrowy te-
lewizji. Jest to właściwy moment do rozpoczęcia w radiofonii publicznej stałej emisji 
cyfrowej w standardzie DAB+. KRRiT uznała, że liderem tego zadania będzie Polskie 
Radio SA. Na ten cel KRRiT również wydzieliła na 2014 r. środki z abonamentu.

Odpowiadając na niepokój Panów Senatorów dotyczący złej sytuacji finansowej pu-
blicznych regionalnych spółek radiowych uprzejmie informuję, że działalność żadnej 
rozgłośni regionalnej nie jest zagrożona z powodów finansowych. Krajowa Rada dzieli 
środki z abonamentu, wcześniej szczegółowo analizując zarówno zamierzenia progra-
mowe i sytuację ekonomiczną spółek; zarówno tych wielkich jak TVP SA i Polskie Ra-
dio SA, jak i tych małych 17 spółek radia publicznego. W tym roku, po raz pierwszy, 
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KRRiT przeprowadziła bezpośrednie rozmowy z zarządami wszystkich spółek dotyczą-
ce uzgodnień finansowo-programowych na 2014 r. Po tych rozmowach wychodzimy 
z przekonaniem, że na pewno nie jest zagrożony byt żadnej ze spółek radiowych.

Mam nadzieję, że zarówno Pan Marszałek, jak też Panowie Senatorowie Maciej 
Klima i Grzegorz Wojciechowski, uznacie moją informację za wyczerpującą.

Z poważaniem 
 
Jan Dworak
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzach sądowych okreś-

lają, między innymi, warunki oraz tryb nabywania i utraty prawa do wyko-
nywania czynności lekarza sądowego, jak również zasady wykonywania 
czynności lekarza sądowego. Biorąc pod uwagę obowiązujące rozwiązania 
prawne, należy stwierdzić, że funkcja lekarza sądowego ma istotne znacze-
nie z perspektywy „usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, 
na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępo-
wanie karne”.

Jednakże, jak wynika z docierających do mnie sygnałów, zapisana 
w ustawie procedura usprawiedliwiania nieobecności nie działa dostatecz-
nie efektywnie. Wiele osób wskazuje na trudności w uzyskaniu stosowne-
go zaświadczenia od lekarza sądowego, a co za tym idzie, na niemożność 
usprawiedliwienia swojej nieobecności w sądzie w takim trybie, jak wy-
maga tego ustawa. Skutki niedostarczenia odpowiedniego zaświadczenia 
są najczęściej niekorzystne dla uczestnika postępowania (na przykład gdy 
sąd nie przychyli się do wniosku o odroczenie terminu rozprawy). Stan taki 
w ocenie wielu ekspertów, w tym także rzecznika praw obywatelskich, in-
terpretować należy jako ograniczenie prawa do sądu. Co więcej, patrząc na 
sprawę w świetle postanowień art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, dotyczących prawa do rzetelnego procesu sądo-
wego, możemy brać tu pod uwagę nawet możliwości naruszenia elementar-
nych praw człowieka.

Wszystko zdaje się wskazywać na to, że opisany problem wynika z bra-
ku dostatecznego zainteresowania lekarzy pełnieniem przedmiotowej funkcji. 
Jedną z przyczyn tej sytuacji może być zawyżenie wymagań ustawowych 
związanych z możliwością wykonywania funkcji lekarza sądowego.

Proszę zatem Pana Ministra o przeanalizowanie zasygnalizowanego prze-
ze mnie problemu i podjęcie stosownych działań w celu jego rozwiązania.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 12.08.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali dotyczące funk-

cjonowania instytucji lekarza sądowego, przesłane przy piśmie z dnia 19 lipca 2013 r. 
– uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na wstępie zauważyć należy, że funkcjonowanie instytucji lekarza sądowego 
(wprowadzonej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym – Dz. U. Nr 123, 
poz. 849, z późn. zm.) pozostaje w stałym zainteresowaniu Ministra Sprawiedliwości.
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Z uwagi na niewielką liczbę lekarzy pełniących funkcję lekarza sądowego, w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości prowadzone były prace legislacyjne w zakresie nowelizacji 
wymienionej powyżej ustawy. W toku przedmiotowych prac uznano, iż skutecznym 
sposobem pozyskania kandydatów na lekarzy sądowych może być podwyższenie wy-
nagrodzenia za wystawienie zaświadczenia. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodze-
nia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia 
oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń 
(Dz. U. poz. 1317), z dniem 1 grudnia 2012 r. wynagrodzenie za wydanie zaświadcze-
nia zostało podwyższone do 100 zł.

Po przeprowadzeniu wskazanej nowelizacji Minister Sprawiedliwości podjął mo-
nitoring sytuacji. Prezesi sądów okręgowych zostali zobowiązani do przekazywania 
do Ministerstwa Sprawiedliwości, w okresach półrocznych, informacji odnośnie do 
liczby umów zawartych z lekarzami sądowymi. Z danych za I półrocze 2013 r. wyni-
ka, iż obecnie funkcję lekarza sądowego pełni 451 osób. W porównaniu do II półrocza 
2012 r. rozwiązanych zostało 25 umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego, 
zawarto zaś 7 nowych umów.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że podwyższenie wynagrodzenia leka-
rza sądowego za wystawienie zaświadczenia nie przyniosło spodziewanych efektów 
w zakresie wzrostu liczby lekarzy sądowych. Przedmiotem rozważań w Ministerstwie 
Sprawiedliwości będzie dalsza nowelizacja przepisów.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marszałku!
Zgodnie z ukształtowaną już tradycją w Roku Powstania Styczniowego, 

w jego 150. rocznicę, przypominam najważniejsze wydarzenia tamtego czasu.
10 lipca 1863 r. pod Ossą, w gminie Odrzywół na Mazowszu, stoczo-

na została bitwa pomiędzy oddziałem powstańczym Ludwika Żychlińskie-
go a Rosjanami dowodzonymi przez majora Szukalskiego. O godzinie 6.00 
wieczorem Rosjanie zaatakowali polski obóz, w którym przebywało wów-
czas 200 żuawów, 600 kosynierów, 50 kawalerzystów i 200 powstańców 
oczekujących na broń. Przeważające siły rosyjskie składały się z dwóch rot 
piechoty i sotni kozaków.

Żuawi uformowani w tyralierę powstrzymali atak Rosjan, tymczasem 
z boku przeciwnika zaatakowali polscy kawalerzyści i kosynierzy. Wśród 
Rosjan wybuchła panika. Uchodzący Rosjanie pozostawili na polu bitwy 
28 zabitych, powstańcy wzięli 5 jeńców, w tym jednego oficera. Straty pol-
skie wyniosły 4 zabitych i 16 rannych.

Zwycięską powstańczą partią dowodził Ludwik Wincenty Dionizy Ży-
chliński herbu Szeliga, doświadczony żołnierz, jeszcze przed powstaniem 
styczniowym uczestnik wyprawy Garibaldiego na Sycylię i wojny secesyjnej 
w Stanach Zjednoczonych. Po powstaniu został zesłany na Syberię, uczestni-
czył w powstaniu zabajkalskim w 1866 r. (to powstanie polskich zesłańców 
w pobliżu granicy Rosji z Chinami). Wrócił z zesłania do kraju w początku lat 
dziewięćdziesiątych XIX wieku i tu zmarł w Wielkopolsce.

W bitwie pod Ossą wyróżnili się żuawi. Pierwotnie była to formacja lek-
kiej piechoty umundurowana w arabskie kaftany, bufiaste spodnie i fezy. 
Nazwa pochodzi od jednego z arabskich plemion. W 1830 r. pierwsze od-
działy żuawów sformowano w armii francuskiej, do Polski pomysł przynieśli 
francuscy ochotnicy. W obozie pod Ojcowem sierżant Rochebrune sformował 
pierwszy oddział tak zwanych żuawów śmierci, zaś pierwszą ich bitwą był 
atak Kurowskiego na Miechów.

Dowodzący pod Ossą Ludwik Żychliński pozostawił po sobie wspomnie-
nia. Stąd z pierwszej ręki znamy jego niezwykłe losy.

Lektura tych materiałów zmusza do zadania trudnego pytania: Panie 
Marszałku, dlaczego ze środków publicznych finansowane są filmy przed-
stawiające polską historię w krzywym zwierciadle, jak „Pokłosie”, a nie fi-
nansuje się produkcji przedstawiających młodzieży niezwykłe losy polskich 
bohaterów? Dobrze zrobione filmy „Ludwik Żychliński” i „Żuawi śmierci 
1863” mogłyby zawładnąć wyobraźnią widzów całej Europy. Trzeba byłoby 
tylko chcieć. Oni oddali Polsce zdrowie, życie. Jesteśmy im winni pamięć.

Apeluję do Pana Marszałka, by Senat stał się inspiratorem i patronem 
produkcji filmowych pokazujących nasze piękne, dumne polskie dzieje.

Stanisław Kogut
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Niepokojąco brzmią artykuły publikowane w ostatnich dniach w dzienni-

ku „Rzeczpospolita” oraz w ekonomicznej części portalu internetowego Wirtu-
alna Polska, według których obecny rok jest najgorszym rokiem dla polskiej 
gospodarki od czasów upadku PRL. Profesor Leszek Balcerowicz uważa, iż 
wskutek starzenia się społeczeństwa i braku dodatkowych reform polskiej 
gospodarce grozi stałe spowolnienie wzrostu. Inni ekonomiści zwracają uwa-
gę na niską stopę oszczędności w polskiej gospodarce oraz niski współczyn-
nik aktywności zawodowej.

W Polsce pracuje 65% osób w wieku 20–64 lata, podczas gdy w Niem-
czech 78% takich osób. Niektóre prognozy rządowe zakładały, że polska go-
spodarka ożywi się w drugiej połowie roku. Opierały się na nich rekomenda-
cje i strategie inwestorów giełdowych. Wraz z początkiem drugiego półrocza 
wszyscy coraz bardziej nerwowo wypatrują oznak poprawy. Na dzisiaj wiele 
się nie zmieniło. Skala spowolnienia polskiej gospodarki, z którym mamy do 
czynienia od początku 2012 r., należy do największych w ciągu ostatnich kil-
kunastu lat. Osiągnięte w I kwartale tego roku tempo wzrostu PKP wyniosło 
0,5%. Równie niskie było jedynie w I kwartale roku 2009, to jest za rządów 
obecnej koalicji PO-PSL, oraz w IV kwartale roku 2001, a więc za rządów 
koalicji SLD-PSL. Niższe niż sięgające w ubiegłym roku 1,9% tempo wzrostu 
gospodarczego notowano jedynie w latach 2001–2002, a więc wówczas, gdy 
Polską rządził rząd SLD-PSL. Jest spore ryzyko, że w tym roku będzie ono 
należało do najniższych od czasów transformacji.

Prognozowany przez NBP wzrost PKB na poziomie 1,1% w 2013 r. to dla 
Polski bardzo słaby wynik. Ekonomiści obawiają się, że grozi nam trwałe 
spowolnienie. Najnowsze szacunki Narodowego Banku Polskiego wskazują, 
że produkt potencjalny Polski (wskaźnik wyliczany przez ekonomistów na-
zywany też potencjałem wzrostu PKB, czyli maksymalna moc wytwórcza go-
spodarki) spada i wynosi już mniej niż 3%. W dodatku co najmniej do 2015 r. 
polska gospodarka nie będzie w pełni wykorzystywać swoich możliwości. 
Co więcej, w tym roku PKB naszego kraju ma wzrosnąć o 1,1%, a to oznacza 
najwolniejszy wzrost od chwili rozpoczęcia transformacji ustrojowej.

Chcę wobec tego zapytać, jakie konkretnie reformy mające na celu zaha-
mowanie niekorzystnych mechanizmów powodujących spowolnienie gospo-
darcze wdrożył Pan Minister po objęciu resortu gospodarki.

Czy po objęciu resortu gospodarki przeprowadził Pan jakiekolwiek kon-
sultacje międzyresortowe z ministrem pracy i polityki społecznej na temat 
odbudowy wzrostu współczynnika aktywności zawodowej w Polsce? Jeśli 
takie konsultacje przeprowadzono, to proszę podać, kiedy i kto ze strony 
ekspertów w nich uczestniczył.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oddowiedd

Warszawa, 20.08.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca br., znak BPS/043-37-1571/13, dotyczące 

oświadczenia Pana Senatora Stanisława Koguta w sprawie wzrostu współczynnika 
aktywności zawodowej w Polsce oraz spowolnienia gospodarki, przekazuję następu-
jący komentarz.

Oceniając wyniki polskiej gospodarki w I kw. 2013 roku należy pamiętać o rela-
tywności danych makroekonomicznych, a w szczególności tych dotyczących wzrostu 
PKB oraz jego pochodnych. Mając na uwadze powyższe, analiza porównawcza bieżą-
cego stanu koniunktury w gospodarkach polskiej i unijnej wskazuje jednoznacznie na 
wyjątkową odporność Polski na utrzymujące się we Wspólnocie negatywne tendencje 
ekonomiczne. W rezultacie tego, podczas gdy zdecydowana większość gospodarek UE 
borykała się w I kw. 2013 r. z recesją, Polska nadal utrzymywała się na ścieżce wzro-
stu gospodarczego.

Podejmując się analizy bieżącego stanu koniunktury w kraju należy ponadto pa-
miętać, że polska gospodarka jest ściśle powiązana z globalnym obiegiem gospodar-
czym, w efekcie czego wszelkie perturbacje w skali światowej, w większym bądź też 
mniejszym zakresie wpływają na poziom aktywności gospodarczej w Polsce. Wyni-
ka to z naturalnych zależności między poszczególnymi gospodarkami, które poprzez 
swobodne działanie mechanizmów rynkowych oddziaływają na siebie głównie poprzez 
kanały handlowe oraz inwestycyjne.

Dlatego też trzeba jednoznacznie podkreślić, że u podstaw spowolnienia tempa 
wzrostu gospodarczego Polski w 2012 r. oraz w I kw. 2013 r. (w skali roku) nie leżą 
czynniki wewnętrzne. Problemy zadłużeniowe w strefie euro, które ograniczyły skłon-
ność inwestorów do lokowania kapitału w gospodarkach naszego regionu, jest obecnie 
głównym źródłem utrzymującej się w Unii Europejskiej awersji do ryzyka, skutecznie 
hamującej procesy inwestycyjne.

W odpowiedzi na tak kształtujące się w otoczeniu gospodarczym Polski negatywne 
tendencje, Ministerstwo Gospodarki podejmuje szereg działań mających na celu za-
pewnienie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej 
w kraju. Część z nich ma również bezpośrednie przełożenie na poprawę elastyczności 
rynku pracy, co w dalszej kolejności ma znaleźć swoje pozytywne odzwierciedlenie 
w poprawie wskaźników aktywności zawodowej Polaków.

Obok dbania o właściwą jakość tworzonego prawa, istotną rolę spełnia analiza 
funkcjonowania istniejących przepisów i ich optymalizacja. Podjęte w ciągu ostatnich 
kilku lat przez Ministra Gospodarki działania legislacyjne ukierunkowane na uprasz-
czanie prawa gospodarczego mają przede wszystkim na celu poprawę funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw i ograniczanie barier administracyjnych. Od 1 lipca 2011 roku 
każdy może zarejestrować działalność gospodarczą przez Internet, bez konieczności 
wizyt w urzędach, wypełniania kilku formularzy i wysokich opłat. Uproszczenia prawa 
wprowadzają także trzy ustawy deregulacyjne: ustawa z dnia 23 marca 2011 r. o ogra-
niczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – tzw. I ustawa de-
regulacyjna, której przepisy weszły w życie 1 lipca 2011 r., ustawa z dnia 16 września 
2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców – tzw. II ustawa 
deregulacyjna oraz ustawa z dnia 16 listopada 2012 o redukcji niektórych obciążeń 
administracyjnych w gospodarce (III ustawa deregulacyjna).

Pierwsza ustawa została przygotowana po kompleksowym przeglądzie polskiego 
prawa gospodarczego. Reguluje ona kontakty obywatela z urzędem, m.in. poprzez 
wprowadzenie kultury oświadczeń zamiast dotychczasowego obowiązku składania 
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zaświadczeń czy możliwość przedstawiania kopii dokumentów. Ponadto, wprowadzo-
no możliwość przekształcania przedsiębiorców osób fizycznych w spółki, jak również 
obniżono o połowę koszty sądowe wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. Dzięki 
odpowiednim zmianom ustaw podatkowych wprowadzono również instytucję leasin-
gu konsumenckiego. Szacuje się, że rozwiązania zawarte w I ustawie deregulacyjnej 
mogą zmniejszyć wydatki obywateli i firm o ok. 5 mld PLN rocznie.

Z kolei ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków oby-
wateli i przedsiębiorców – tzw. II ustawa deregulacyjna reguluje m.in.: zwiększenie do-
stępności ogólnych interpretacji podatkowych, wydłużenie terminu na wykorzystanie 
zaległego urlopu przez pracowników, skrócenie przechowywania – z 10 do 5 lat – kopii 
deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych ZUS, skrócenie z 10 do 
5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS oraz likwida-
cję obowiązku publikacji przez przedsiębiorców sprawozdań w Monitorze Polskim B 
i tym samym zniesienie kosztów związanych z tą publikacją (zmiana weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2013 r.). Mniej obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców 
oraz poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej to najważniejsze 
ułatwienia dla firm, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r. Szacuje się, że rozwiąza-
nia zawarte w II ustawie deregulacyjnej pomogą zmniejszyć wydatki obywateli i firm 
o ok. 3 mld PLN rocznie.

Kolejnym istotnym elementem upraszczania prawa gospodarczego z inicjatywy Mi-
nisterstwa Gospodarki jest tzw. III ustawa deregulacyjna, która wprowadza zmiany 
m.in. w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, przepi-
sów regulujących podpis elektroniczny. Zmniejszenie obciążeń w tym zakresie ograni-
czy koszty dopełniania procedur administracyjnych a tym samym koszty wykonywa-
nia działalności gospodarczej w Polsce. Zmiany zawarte w III ustawie deregulacyjnej 
obejmują następujące zagadnienia:

– poprawa płynności finansowej przedsiębiorców oraz wsparcie inwestycji
– obniżenie kosztów zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa
– ograniczenie utrudnień dla importerów i eksporterów
– poprawa warunków finansowania inwestycji przedsiębiorców
– ograniczenie obowiązków informacyjnych
– społeczna odpowiedzialność biznesu
– jawność działań instytucji państwowych
– instytucje prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.
Aktualnie trwają prace nad IV ustawą deregulacyjną. 23 kwietnia br. Rada Mi-

nistrów przyjęła projekt założeń do projektu tejże ustawy składających się z trzech 
części: (1) poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, (2) ograniczenie obowiązków 
informacyjnych, (3) społeczna odpowiedzialność biznesu oraz sprawna administracja.

Działania mające na celu dalsze ułatwianie wykonywania działalności gospodar-
czej w Polsce są kontynuowane w 2013 roku. W tym celu opracowano i przyjęto pro-
jekt założeń do ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach admi-
nistracyjnych. Zaproponowane rozwiązania umożliwią elektronizację niektórych pro-
cedur administracyjnych dzięki czemu pozwolą zaoszczędzić czas obywatelom i przed-
siębiorcom oraz ułatwić załatwienie spraw urzędowych. Wprowadzenie jednolitych 
wzorów dokumentów ma ułatwić przedsiębiorcy lub obywatelowi uzyskanie decyzji 
lub pozwolenia oraz przyczynić się do usprawnienia pracy urzędów. Projekt umożliwi 
elektronizację ok. 80 procedur administracyjnych określonych w 25 ustawach. Stan-
daryzacja przebiegać będzie dwutorowo poprzez:

– wprowadzenie w drodze rozporządzenia wzoru pisma, który będzie miał moc 
powszechnie obowiązującą (prawnie wiążące wzory pism) albo

– wprowadzenie w przepisach zobowiązania organu do opracowania elektronicz-
nego wzoru pisma, który będzie wykorzystywany w procedurze (elektroniczne 
wzory pism).

Mając na uwadze aktualne spowolnienie gospodarcze oraz narastające problemy 
przedsiębiorców, w Ministerstwie Gospodarki opracowano ponadto projekt dokumen-
tu pn. Polityka Nowej Szansy. Stanowi on program rozwoju, który po raz pierwszy 
w sposób kompleksowy odnosi się do zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kry-



37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. 67

zysowej, wyznaczając tym samym kierunki działań Rządu w tym zakresie. Projekt 
prezentuje nowe podejście do polityki przedsiębiorczości, które uwzględnia potrzebę 
wsparcia wartościowych przedsiębiorstw pozostających w niestabilnej sytuacji finan-
sowo-ekonomicznej.

Polityka Nowej Szansy ma na celu zwiększenie wskaźnika przeżywalności przed-
siębiorstw, które są narażone na sytuacje kryzysowe oraz ułatwienie podejmowania 
kolejnej działalności gospodarczej tym, którzy doznali porażki biznesowej. Projekt pro-
ponuje szereg działań o charakterze prewencyjnym wobec trudności w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, dotyczących zarówno zapobiegania sytuacjom kryzysowym 
w przedsiębiorstwie, jak i przeciwdziałania jego przedwczesnej upadłości.

Ponadto, w związku z obserwowanym spowolnieniem gospodarczym, Ministerstwo 
Gospodarki podejmuje szereg działań, zmierzających do przyspieszenia wzrostu go-
spodarczego. Wśród priorytetów strategicznych Ministerstwa Gospodarki znajduje się 
wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności. Tym samym, ce-
lem podejmowanych w tym zakresie działań jest stworzenie przyjaznego i efektywnego 
otoczenia prawno-instytucjonalnego dla przedsiębiorstw. Przyjęta przez Radę Mini-
strów 15 stycznia 2013 r. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki 2020 
– Dynamiczna Polska, przygotowana przez MG we współpracy z MNiSW przewiduje 
przekształcenie polskiej gospodarki w gospodarkę wysoce konkurencyjną, innowacyj-
ną, efektywnie wykorzystującą zasoby.

Zapewnienie warunków dla powrotu gospodarki na ścieżkę trwałego wzrostu jest 
ponadto zasadniczym celem Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii 
„Europa 2020” (KPR), przyjętego przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r. i co roku 
aktualizowanego, zgodnie z rytmem tzw. Semestru Europejskiego. Ostatnia aktualiza-
cja KPR na lata 2013/2014 została przyjęta przez Radę Ministrów 30 kwietnia br. Mi-
nister Gospodarki jest koordynatorem przygotowania tego dokumentu przez rządową 
administrację, a podstawowym instrumentem konsultacji międzyresortowych w tym 
procesie jest działający pod jego przewodnictwem Międzyresortowy Zespół ds. strategii 
„Europa 2020”. W skład Zespołu, obok przedstawicieli administracji rządowej, wcho-
dzą również partnerzy społeczni i społeczno-gospodarczy.

Wśród pięciu wiodących celów strategii „Europa 2020” jest m.in. podniesienie in-
teresującego Pana Senatora wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat. Dla 
całej UE przyjęto cel wzrostu tego wskaźnika średnio do poziomu 75% w roku 2020. 
Polska w swoim KPR postawiła cel osiągnięcia przez ten wskaźnik w roku 2020 po-
ziomu 71%. Jest to niewątpliwie duże wyzwanie. Dlatego w KPR podkreśla się, że ko-
nieczne jest aktywizowanie grup społecznych, które do tej pory w niewystarczającym 
stopniu były obecne na rynku pracy, w szczególności młodzieży, kobiet, osób powyżej 
50 roku życia i osób niepełnosprawnych. Służyć temu mają wymienione w KPR, już 
zrealizowane lub planowane do podjęcia działania dotyczące:

– ułatwienia podjęcia pierwszej pracy przez ludzi młodych oraz zwiększania ich 
kompetencji i kwalifikacji zdobywanych w ramach systemu kształcenia i szko-
lenia, tak by odpowiadały potrzebom pracodawców w zakresie umiejętności;

– stworzenia warunków umożliwiających uczelniom wzmocnienie praktycznych 
aspektów kształcenia i dostosowanie kierunków studiów do potrzeb rynku pra-
cy oraz stworzenie nowoczesnych programów kształcenia odpowiadających na 
wyzwania innowacyjnej gospodarki;

– podwyższenia wskaźnika zatrudnienia kobiet, który jest niższy niż wskaźnik 
zatrudnienia mężczyzn, przez rozszerzenie palety instrumentów ułatwiających 
godzenie pracy zawodowej z rodzicielstwem, m.in. grant na telepracę oraz zwięk-
szenie dostępności do różnych form opieki nad dziećmi;

– wzrostu zdolności do zatrudnienia wśród osób w wieku przedemerytalnym 
i okołoemerytalnym, tak aby umożliwić im sprawne funkcjonowanie na rynku 
pracy, co przyczyni się do podwyższenia efektywnego wieku dezaktywizacji za-
wodowej;

– skutecznej aktywizacji zawodowej bezrobotnych, szczególnie grup defawory-
zowanych na rynku pracy, poprzez m.in. wprowadzanie mechanizmów zwięk-
szających efektywność publicznych służb zatrudnienia, zapewnienie szerszego 
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spektrum instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, a także stworzenie mo-
delu efektywnego zlecania przez urzędy pracy agencjom zatrudnienia obsługi 
osób bezrobotnych.

W tym miejscu należy ponadto zaznaczyć, że od momentu przystąpienia Polski 
do UE nasz rynek pracy potrafił w relatywnie dużym stopniu zaktywizować pracow-
ników w wieku 20–64 lata. Według danych Eurostat w latach 2004–2012 wskaźnik 
zatrudnienia w powyższym przedziale wiekowym wzrósł w Polsce z 57,3% do 64,7% 
(o 7,4 pkt. proc.). Spośród wszystkich państw członkowskich, jedynie w Niemczech 
(wzrost o 7,9 pkt. proc.) przyrost wskaźnika osiągnął wyższą skalę.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Grażyna Henclewska 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Ponad połowa inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez PKP 

PLK SA jeszcze w kwietniu miała znaczne opóźnienia. Niektóre z tych opóź-
nień sięgały nawet dwudziestu dziewięciu miesięcy w stosunku do pierwot-
nie ustalonych terminów. Według instytucji kontrolujących, w tym Naczel-
nej Izby Kontroli, PKP PLK SA nie są dobrze przygotowane do sprawnego 
wykorzystywania funduszy unijnych. Unijne środki pomocowe, zwłaszcza 
z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007–2013, 
dawały szansę na powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, jed-
nak, jak czytamy w raportach kontrolnych, nie udało się do końca tej szansy 
wykorzystać, głównie z powodu opóźnień.

Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych do roku 2013, 
z perspektywą do roku 2015 łączna kwota na inwestycje kolejowe ma wy-
nieść 19,2 miliarda zł, w tym 13,7 miliarda zł w ramach Programu Ope-
racyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i 1,5 miliarda zł z regionalnych 
programów operacyjnych. Zdaniem NIK zarządca infrastruktury kolejowej, 
czyli PKP Polskie Linie Kolejowe SA, nie jest wystarczająco przygotowany 
pod względem organizacyjnym i kadrowym do terminowej realizacji inwe-
stycji. PLK miały trudności z pozyskaniem środków w ramach Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Trudności wynikały głównie 
z braku zabezpieczenia wkładu krajowego w odpowiednich kwotach i ter-
minach – chodzi o pieniądze z budżetu państwa, z Funduszu Kolejowego 
oraz środki własne PLK. W tym miejscu wskazuje się na niewystarczający 
nadzór właścicielski ministra właściwego do spraw transportu nad funk-
cjonowaniem PLK.

W przypadku braku pełnego zabezpieczenia wkładu krajowego istnieje 
ryzyko niezrealizowania projektów określonych w Wieloletnim Planie Inwe-
stycji Kolejowych, zaś złe zarządzanie w zakresie planowania inwestycji 
rodzi pytania o zagrożenia dotyczące realizacji tychże inwestycji.

Po upływie połowy okresu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Ko-
lejowych nie podpisano umów o dofinansowanie osiemnastu z trzydziestu 
dwóch zaplanowanych zadań o łącznej wartości prawie 6 miliardów zł. Wy-
nikało to między innymi ze zmian dokonywanych w projektach, z nierze-
telnego przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń 
administracyjnych czy też z opóźnień w przeprowadzaniu przetargów. W re-
zultacie średni czas, jaki upływał od złożenia dokumentów do podpisania 
umowy o dofinansowanie, wynosił trzysta osiemdziesiąt trzy dni. PLK nie 
miały też przygotowanych projektów zapasowych w razie wystąpienia trud-
ności z realizacją bieżących zadań.

Od publikacji wspomnianych raportów minęły już trzy miesiące. Chciał-
bym zapytać, czy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej wprowadziło jakikolwiek plan naprawczy bądź zaleciło władzom spółki 
PKP PLK SA wprowadzenie planu naprawczego, aby przyspieszyć realizację 
zaplanowanych inwestycji i uporządkować bałagan dokumentacyjny.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oddowiedd

Warszawa, 21 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Koguta, skierowane 

do Pana Sławomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej, przy piśmie BPS/043-37-1572/13 z dnia 19 lipca 2013 r., w sprawie wprowa-
dzenia planu naprawczego w PKP PLK SA w związku z ustaleniami NIK po przeprowa-
dzonej kontroli inwestycji informuję, co następuje.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) podjęło 
szereg działań zaradczych w przedmiotowej sprawie. W szczególności działania resor-
tu, oprócz kwestii związanych z racjonalnym wykorzystaniem zamknięć torowych, 
dotyczyły zgodności udzielanych zamówień z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
prawidłowości rzeczowej i finansowej realizacji kontraktów, prawidłowości procesu 
planowania inwestycji.

Owocem działań resortu jest fakt, iż zdecydowana większość postępowań o udzie-
lenie zamówienia publicznego realizowana jest w trybach konkurencyjnych wynikają-
cych z ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w trybie przetargu nieograniczonego 
lub przetargu ograniczonego. Przy czym należy zaznaczyć, iż spółka może zgodnie 
z ustawą nie stosować jej w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość zamó-
wienia w odniesieniu do robót budowlanych nie przekracza wartości 20 mln zł.

Obecnie podejmowane są dodatkowe działania w celu wprowadzenia mechani-
zmów systematycznej analizy i oceny ryzyka przy projektach realizowanych przez 
PKP PLK SA. Podkreślenia wymaga również, że w PKP PLK SA dokonano zmiany 
kierownictwa, co zaowocowało kompleksowym podejściem do realizacji inwestycji. 
W rezultacie powyższego usprawniono proces nadzoru i monitorowania inwestycji 
w spółce, w tym podjęto działania mające na celu zapewnienie spójnego i zgodnego 
z realiami procesu sprawozdawczego. Ministerstwo na bieżąco monitoruje postępy 
prac w ww. zakresie.

Zmiany organizacyjne przeprowadzane obecnie w PKP PLK SA mają usprawnić 
procesy zarządcze i wzmocnić nadzór nad terminowym wykonywaniem zadań przez 
wykonawców. Zarząd Spółki z pomocą zespołu ekspertów – praktyków w zarządzaniu 
dużymi projektami – aktualnie wdraża rozbudowany program zmian optymalizują-
cych realizację inwestycji na polskiej kolei:

∙ dokonana została weryfikacja 160 projektów inwestycyjnych, uwzględniająca 
analizę ryzyk realizacyjnych, i wdrożono plany naprawcze dla projektów najbar-
dziej zagrożonych,

∙ powołani zostali koordynatorzy grup projektów inwestycyjnych w celu spójne-
go podejścia do powiązanych ze sobą inwestycji oraz konsolidacji zarządzania 
projektami strategicznymi takimi jak uruchomienie Pendolino lub udrożnienie 
głównych korytarzy transportowych,

∙ powstał Komitet Inwestycyjny – wewnętrzny organ PKP PLK SA wspierający pro-
ces decyzyjny w obszarze inwestycyjnym,

∙ ustanowiono Forum Inwestycyjne – platformę współpracy, dialogu i porozumie-
nia w tematach inwestycyjnych dla szeroko pojętego sektora kolejowego (PKP 
PLK SA, wykonawcy, administracja publiczna). Inicjatywa została bardzo do-
brze przyjęta przez środowisko kolejowe,

∙ nowe podejście do rynku PKP PLK SA oznacza aktywne przeciwdziałanie nega-
tywnym zjawiskom gospodarczym takim jak rosnąca liczba upadłości wykonaw-
ców (w odniesieniu do kontraktów wdrożono plany naprawcze, w tym szybkie 
ich rozwiązanie i ogłoszenie nowych przetargów). PKP PLK SA dokonała szeregu 
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płatności bezpośrednich do podwykonawców na kwotę ok. 20 mln zł udrażnia-
jąc zatory płatnicze na kontraktach,

∙ wdrażany jest nowoczesny system zarządzania projektami kolejowymi oparty 
o najlepsze światowe doświadczenia,

∙ w pierwszym kwartale 2013 roku zostało uruchomione Biuro Zarządzania Pro-
jektami.

Uchwałą Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA w marcu bieżącego roku przyjęty 
został nowy Regulamin Organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrala, w któ-
rym uwzględniony został zakres wyżej wymienionych zmian. Podstawowym celem po-
wyższych przekształceń jest wdrożenie nowych procesów i standardów dotyczących 
zarządzania projektami i ryzykiem oraz optymalizacja procesów wsparcia inwestycji 
w tym planowania, monitorowania i raportowania.

Ponadto, finalizowane są prace nad projektem Wieloletniego Programu Inwestycji 
Kolejowych do roku 2015, który zastąpi Program „Wieloletniego Programu Inwestycji Ko-
lejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015” (WPIK). Konieczność aktualizacji 
Programu wynika ze zmian poziomu dostępnych środków finansowych, jak również z po-
wstałych ograniczeń dla realizacji niektórych zadań. Aktualizacja ta włącza do Programu 
nowe, priorytetowe dla MTBiGM zadania takie jak: projekty mające na celu polepszenie 
jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych (tzw. 
projekty rewitalizacyjne), przebudowa przejazdów, zakupy nowych rozjazdów.

W kontekście uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej potrzeby wzmocnienia 
nadzoru nad PKP PLK SA w zakresie wykonywania obowiązków inwestora w obszarze 
infrastruktury kolejowej, uprzejmie informuję, iż w kwestii skutecznego egzekwowa-
nia wykonywania obowiązków dotyczących terminowego składania sprawozdań z re-
alizacji WPIK już w 2012 r. podjęto ustalenia, że okres wskazany w tym programie 
zostanie przesunięty. W nowej wersji WPIK termin ten został przesunięty na 25 dzień 
po okresie sprawozdawczym, gdyż dotychczasowy termin, tj. 10 dzień po okresie spra-
wozdawczym, był niemożliwy do dotrzymania z uwagi na konieczność prawidłowego 
księgowania wydatków obciążających koszty inwestycji.

W kwestii terminowego rozliczenia inwestycji finansowanych ze środków budżetu 
państwa podjęto działania zmierzające do zapewnienia przestrzegania przez inwesto-
rów (w tym PKP PLK SA) obowiązku terminowego przedstawiania rozliczeń inwestycji 
finansowanych ze środków budżetu, wynikającego z §16 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579), który stanowi, że inwestor 
zobowiązany jest, po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji (finansowanej 
lub dofinansowanej ze środków budżetu państwa) do sporządzenia stosownego roz-
liczenia w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność 
związana z finansowaniem inwestycji.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na bieżąco anali-
zuje poziom wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na projekty kolejowe 
w ramach POIiŚ, biorąc pod uwagę m.in. stopień zaawansowania projektów, pojawia-
jące się problemy oraz harmonogram realizacji zadań.

Według stanu na 21 maja br. w działaniu 7.1 POIiŚ Rozwój transportu kolejowego 
podpisane zostały 34 umowy o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi 
25,5 mld zł, natomiast kwota dofinansowania UE 12,3 mld zł. Oznacza to, iż wykorzy-
stanie alokacji unijnej w podpisanych umowach kształtuje się na poziomie około 60%. 
Należy przy tym nadmienić, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie po-
ziomu dofinansowania unijnego dla projektów z VII osi priorytetowej POIiŚ, w związku 
z czym po formalnym zatwierdzeniu tych zmian wykorzystanie alokacji zwiększy się.

Jednocześnie na podstawie składanych wniosków o płatność przez beneficjentów 
z działania 7.1 została poświadczona kwota 4,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych. 
Oznacza to systematyczny wzrost wydatków przedkładanych do refundacji przez be-
neficjentów projektów kolejowych.

Zgodnie z przedstawianymi harmonogramami zakończenie większości robót na in-
westycjach kolejowych realizowanych ze środków POIiŚ przez PKP PLK SA planowane 
jest do końca 2015 roku. W przypadku niektórych z nich istnieje pewne ryzyko, że 
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część wydatków krajowych może zostać poniesiona dopiero w 2016 roku, tj. po for-
malnym zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ, jednakże 
strona polska uzyskała zapewnienie Komisji Europejskiej, że przy spełnieniu odpo-
wiednich warunków nie będzie to skutkować redukcją grantu unijnego.

Ponadto aby zapobiec negatywnym konsekwencjom pojawiających się opóźnień 
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podejmuje szereg in-
nych działań, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka utraty środków unijnych 
przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę kolejową. Od początku 2012 roku 
funkcjonuje tzw. Task Force, złożony między innymi z przedstawicieli Komisji Euro-
pejskiej, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów, Centrum Unijnych Projektów Trans-
portowych oraz beneficjentów, który na bieżąco monitoruje stan realizacji poszcze-
gólnych inwestycji oraz proponuje środki zaradcze w przypadku pojawiających się 
problemów. Zespół stanowi także płaszczyznę roboczych kontaktów z przedstawicie-
lami Komisji Europejskiej w zakresie podniesienia efektywności wdrażania projektów 
kolejowych. Ponadto w resorcie powołano 2 zespoły: zespół roboczy ds. monitorowa-
nia realizacji projektów kolejowych POIiŚ oraz zespół ds. nadzoru nad kolejowymi 
inwestycjami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach POIiŚ.

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

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Samorząd wojewódzki jest organem prowadzącym szkołę. W styczniu 
2012 r. podjęto decyzję o likwidacji szkoły na zasadzie wygaszania jej do 
roku 2014. W związku z taką decyzją nie wyrażono zgody na rekrutację mło-
dzieży na rok szkolny 2012/2013. Wiosną 2012 r. podjęto również działa-
nia w celu utworzenia na bazie szkoły Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, 
gdzie założycielami będą samorządy województwa, powiatu i gminy, o na-
zwie „Centrum”. Centrum to ma być ośrodkiem rewitalizacji społecznej, który 
będzie realizował politykę społeczną województwa w oparciu o narzędzia 
i zasoby dostępne w obszarach edukacji, zdrowia i pomocy społecznej. W ra-
mach Centrum ma działać szkoła niepubliczna, która kontynuować będzie 
taki sam charakter kształcenia, jak likwidowana szkoła publiczna.

Istniejąca jeszcze obecnie szkoła publiczna dostała zgodę od organu za-
łożycielskiego na dokonywanie rekrutacji, naboru do klas pierwszych, na 
rok szkolny 2013/2014, po rocznej przerwie. Ponadto samorząd wojewódzki 
poinformował, że uczniowie nowo rekrutowanych klas zostaną przeniesieni 
od 1 września 2014 r. do szkoły niepublicznej prowadzonej przez tę spół-
dzielnię socjalną.

Czy prowadzenie szkoły przez nowo powstałą spółdzielnię wyżej wy-
mienionych osób prawnych jest zgodne z przepisami prawa (między innymi 
z ustawą o systemie oświaty i innymi) w wyniku zaistniałych zmian, czyli 
likwidacji szkoły publicznej? Czy spółdzielnia socjalna trzech samorządów, 
województwa, powiatu i gminy, może prowadzić szkołę niepubliczną i prze-
jąć uczniów szkoły publicznej? Czy samorząd województwa, obecnie organ 
prowadzący szkołę, może być założycielem spółdzielni socjalnej, która pro-
wadzić będzie między innymi szkołę niepubliczną w miejscu szkoły publicz-
nej? Na jakich zasadach powinno nastąpić przekazanie szkoły publicznej 
liczącej obecnie mniej niż 75 uczniów, tak aby nie naruszyć obowiązujących 
przepisów prawa w tym zakresie?

Z poważaniem 
Waldemar Kraska

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.08.05

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Waldemara Jerzego Kraski, Senatora RP – 

(BPS/043-37-1573/13) – uprzejmie informuję.
W kwestii likwidacji szkoły samorządy terytorialne zobowiązane są do przestrze-

gania procedury wynikającej z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zgodnie z art. 59 ust. 1 
ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku 
szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom 
możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także 
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odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo 
kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowią-
zany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze 
likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), 
właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorial-
nego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy 
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, 
z późn. zm.) samorząd ma również obowiązek powiadomienia o tym zamiarze związ-
ków zawodowych.

Przed podjęciem uchwały o likwidacji szkoły jednostka samorządu terytorialnego 
ma obowiązek zasięgnięcia w tej kwestii opinii organu sprawującego nadzór peda-
gogiczny, czyli kuratora oświaty. Opinia ta powinna być wydana w formie pisemnej 
w ciągu 14 dni. Kurator oświaty wydając opinię bierze pod uwagę przepisy nakładają-
ce na organ prowadzący obowiązki związane z zapewnieniem uczniom odpowiednich 
warunków nauki, wychowania i opieki, w tym okoliczności, o których mowa w art. 17 
ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, dotyczące zapewnienia dzieciom transportu 
do szkoły.

Półroczny okres między zawiadomieniem o zamiarze likwidacji szkoły a decyzją 
o jej likwidacji, wskazany w ustawie o systemie oświaty, ma służyć dialogowi władz 
samorządowych z lokalną społecznością na temat podstaw podjęcia takiej decyzji oraz 
sposobów zapewnienia uczniom warunków dalszej nauki. W trakcie dyskusji samo-
rząd może odstąpić od zamiaru likwidacji. Ponadto wojewodowie w ramach rozstrzyg-
nięć nadzorczych mogą stwierdzić nieważność uchwał dotyczących zamiaru likwida-
cji, jeśli okażą się niezgodne z prawem.

Należy zwrócić uwagę, że decyzja dotycząca podjęcia uchwały intencyjnej w spra-
wie likwidacji szkół wynika zazwyczaj z konieczności: likwidacji szkół z malejącą liczbą 
uczniów, zamknięcia pustej szkoły z „zerową” liczbą uczniów, przekazania szkoły in-
nemu organowi prowadzącemu niż samorząd terytorialny, wygaszania szkoły w związ-
ku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (brak podstawy prawnej do jej dalszego 
funkcjonowania – przykład liceów profilowanych). Jedynie w pierwszym przypadku 
mamy do czynienia z koniecznością zmiany miejsca nauki dla uczniów. Pozostałe 
przypadki należy więc traktować jako działania organizacyjne, a nie stricte likwida-
cyjne, choć w opisanej prawem procedurze przekształcane szkoły muszą przejść przez 
fazę „likwidacyjną”.

Odnosząc się do kwestii szkół stowarzyszeniowych uprzejmie wyjaśniam, że na 
mocy art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty jednostka samorządu terytorialnego, 
będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podsta-
wie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opi-
nii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, 
osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, 
prowadzenie takiej szkoły. Szkoła taka pozostaje szkołą publiczną, ogólnodostępną 
i bezpłatną.

Szkoła licząca więcej niż 70 uczniów nie może być przekazana w myśl art. 5 ust. 5g 
ustawy o systemie oświaty. Do szkoły przekazanej zgodnie z art. 5 ust. 5g ustawy 
o systemie oświaty, stosuje się przepisy dotyczące szkół prowadzonych przez osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjąt-
kiem art. 58 ust. 3–5 tej ustawy. Zgodnie z art. 59 ust. 9 ustawy o systemie oświaty 
przekazanie szkoły do prowadzenia osobie fizycznej lub prawnej jest równoznaczne 
z likwidacją dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej szkoły, w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.). Oznacza to, że przekazana szkoła nie jest samorządową jed-
nostką organizacyjną.

Przekazanie szkoły, zgodnie z wyżej cytowanym przepisem ustawy, odbywa się 
w oparciu o umowę między samorządem a stowarzyszeniem bądź osobą fizyczną. 
Umowa, o której mowa w ust. 5g, określa w szczególności wskazanie, czy szkole usta-
la się obwód (w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum), a jeżeli szkole nie ustala 
się obwodu – warunki przyjmowania uczniów do szkoły; tryb przejęcia szkoły lub 



37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. 75

placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadkach, o których mowa 
w ust. 5j i 5k; warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki; tryb kontro-
li przestrzegania warunków umowy oraz warunki i tryb rozwiązania umowy za wypo-
wiedzeniem. Jednostka samorządu terytorialnego posiada stałą kontrolę nad realiza-
cją umowy przez stronę przejmującą szkołę, czego wyrazem jest ustęp 5j i 5k. Zgodnie 
z ust. 5j jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadzenie 
szkoły lub placówki przekazanej osobie fizycznej niebędącej j.s.t. lub osobie fizycznej, 
jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę nie wykonała polecenia, o którym mowa 
w art. 34 ust. 1 lub 2, narusza ustawę lub warunki prowadzenia szkoły lub placówki 
określone w umowie, o której mowa w ust. 5g. W tym przypadku umowa ulega roz-
wiązaniu z dniem przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorial-
nego. Natomiast zgodnie z ust. 5k osoba prawna niebędąca j.s.t. lub osoba fizyczna, 
która przejęła do prowadzenia szkołę lub placówkę publiczną na podstawie umowy, 
o której mowa w ust. 5g, nie może zlikwidować tej szkoły lub placówki; na wniosek tej 
osoby j.s.t., która przekazała szkołę lub placówkę, przejmuje jej prowadzenie w trybie 
określonym w umowie, o której mowa w ust. 5g.

Samorząd może współpracować ze stowarzyszeniem lub fundacją w obszarze re-
alizacji działań edukacyjnych, ale prawo oświatowe nie dopuszcza możliwości wspól-
nego prowadzenia szkoły lub placówki. Kompetencje nadzorcze organu prowadzącego 
wobec szkoły lub placówki określone zostały w art. 34a ustawy o systemie oświaty. 
W wyniku reformy samorządowej ukończonej w 1999 r. państwo przekazało obowią-
zek prowadzenia szkół i placówek publicznych samorządom, które są odpowiedzialne 
za realizację zadań oświatowych na swoim obszarze.

Placówki niepubliczne mogą być zakładane lub prowadzone, zgodnie z art. 82 
ust. 1 ustawy o systemie oświaty przez osoby prawne lub fizyczne po uzyskaniu wpi-
su do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Obowiązek 
zapewnienia dostępności do oświaty publicznej spoczywa bezpośrednio na jednost-
kach samorządu terytorialnego. Możliwość założenia szkoły lub placówki publicznej 
przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego 
ma służyć poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie uzupełniać sieć szkół 
publicznych. Nie może jednak całkowicie ich zastępować, ponieważ naruszałoby to 
art. 70 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który gwarantuje bezpłatną naukę 
w szkołach publicznych, oraz art. 70 ust. 4 Konstytucji zobowiązujący władze publicz-
ne do zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Apeluję o interwencję w sprawie planowanego obniżenia limitu pomocy 

publicznej przez zmianę rozporządzenia Unii Europejskiej nr 800 z 2008 r. 
Planowana zmiana projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczy 
wyłączeń grupowych na lata 2014–2020. Zaproponowane przez Komisję 
Europejską limity wysokości pomocy publicznej mogą doprowadzić do likwi-
dacji systemu wspierania zatrudnienia za pomocą dopłat do pensji. Komisja 
Europejska proponuje, aby wynosiły one 0,01% PKB kraju członkowskiego 
z poprzedniego roku lub kwotę stanowiącą równowartość 100 milionów euro. 
W przypadku Polski oznaczałoby to odpowiednio 150 milionów zł lub 420 mi-
lionów zł. Roczne wydatki PFRON na dopłaty do pensji wynoszą obecnie 
ponad 3 miliardy zł, dlatego projekt nowego rozporządzenia budzi zaniepo-
kojenie wśród pracodawców i pracowników.

Zmiana ta zagraża działalności organizacji zatrudniających osoby nie-
pełnosprawne. Setki osób straci pracę, wiele przedsiębiorstw upadnie. Skala 
tego będzie bardzo duża, biorąc pod uwagę to, jak bardzo pracodawcy przy 
pomocy państwa zaangażowali się w realizację w swoich zakładach pracy 
jednej z podstawowych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej – zasady 
równości. W konsekwencji na rynku pojawi się kilkaset tysięcy bezrobot-
nych, którym państwo będzie zmuszone płacić renty.

Dla wielu osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej praca ma 
znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale także często terapeutyczne. Niepełno-
sprawni czują się wreszcie potrzebni, a ich status w rodzinie i społeczeństwie 
rośnie. Praca daje im poczucie bezpieczeństwa i możliwość samodzielnej eg-
zystencji z chorobą. Włożyliśmy dotychczas wiele wysiłku w kształtowanie 
pozytywnego wizerunku naszego kraju na międzynarodowej arenie i szkoda 
byłoby to zaprzepaścić.

Zwracam się do Pana Ministra o interwencję w tej sprawie. Nie dajmy 
milczącego przyzwolenia na dokonywanie takich zmian w unijnym prawie. 
Należy wspomagać najsłabszych, a odwdzięczą się zaangażowaniem i sza-
cunkiem do tego, co udało im się osiągnąć.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska

Oddowiedd�

Warszawa, 30.07.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 19 lipca 2013 r. (znak: BPS/043- 

-37-1574/13) oświadczenie złożone przez Pana Senatora Waldemara Kraskę, pod-
czas 37. posiedzenia Senatu w sprawie planowanego obniżenia limitu pomocy pu-
blicznej przez zmianę rozporządzenia Unii Europejskiej nr 800 z 2008 r. uprzejmie 
wyjaśniam.
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Kontynuowane są prace nad projektem Rozporządzenia Komisji WE w sprawie 
uznania niektórych kategorii pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowa-
niu art. 107 i 108, a tym samym w chwili obecnej nie można przesądzać ostatecznej 
treści przepisów tego rozporządzenia i ich wpływu m.in. na sytuację osób niepełno-
sprawnych na rynku pracy.

Negatywne stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rzą-
du do Spraw Osób Niepełnosprawnych do nowego warunku wyłączającego obowiązek 
notyfikacji programu pomocowego, którego budżet nie przekracza 0,01% produktu 
krajowego brutto w roku poprzednim i 100 mln euro ze względu na jego potencjal-
ny niekorzystny wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, zostało 
w całości uwzględnione w oficjalnym stanowisku rządu polskiego do tego projektu 
przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 27 czerwca br.

W punkcie dotyczącym kwestii kluczowych dla Polski (ograniczenia pomocy zgod-
nie z art. 1 ust. 2 lit. a projektu rozporządzenia), negatywnie odniesiono się do propo-
zycji wprowadzenia tego przepisu m.in. ze względu na możliwe dodatkowe obciążenia 
administracyjne (konieczność zgłoszenia i uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej) 
oraz wniesiono o jego wykreślenie z projektu rozporządzenia.

W stanowisku zakwestionowano celowość wprowadzenia przedmiotowego ograni-
czenia podkreślając, że takie rozwiązanie nie wpisuje się w deklarowany przez Komisję 
cel modernizacji unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, jakim ma być 
uproszczenie procedur związanych z udzielaniem tzw. „dobrej” pomocy (np. zwolnienie 
z notyfikacji) i może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. W opinii władz pol-
skich proponowany przepis narusza zasadę równego traktowania wszystkich państw 
członkowskich w ramach rynku wewnętrznego, dyskryminując państwa o mniejszym 
rocznym PKB. Zwrócono również uwagę na fakt, iż nowe zasady utrudnią realizację 
programów polityki spójności, w ramach której dostępne są znaczne środki na wspar-
cie przedsiębiorstw w słabiej rozwiniętych państwach i regionach UE. Podkreślono, 
że skonstruowany limit nie jest dobrym instrumentem zapobiegającym zakłóceniom 
konkurencji.

Pierwszego lipca br. przedstawiciele państw członkowskich (w tym Polski) uczest-
niczyli w posiedzeniu Komitetu Doradczego KE ds. Pomocy Państwa. W trakcie spotka-
nia przedstawiciele państw członkowskich zajmujący głos w sprawie odnieśli się ne-
gatywnie do propozycji wprowadzenia przepisu wyłączającego z obowiązku notyfikacji 
programy pomocowe, których budżet nie przekracza 0,01% produktu krajowego brut-
to w roku poprzednim i 100 mln euro (w 2012 r. 0,01% PKB według standardów siły 
nabywczej w Polsce wynosiła ok. 257 mln zł).

Prace nad ostateczną wersją rozporządzenia trwają, a kolejny jego projekt uka-
że się w listopadzie br., i dopiero wtedy będzie można ocenić, czy Komisja Europej-
ska uwzględniła opinie państw członkowskich zgłoszone w drugiej turze konsultacji. 
Konsultacje nad kolejną wersją projektu rozporządzenia będą odbywać się w okresie 
od listopada do lutego 2014 r., po czym odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu 
Doradczego KE ds. Pomocy Państwa. Z zapowiedzi Komisji Europejskiej wynika, że 
rozporządzenie zostanie przyjęte w kwietniu 2014 r., a jego wejście w życie jest plano-
wane od miesiąca lipca 2014 r.

Równolegle Komisja Europejska prowadzi prace nad przedłużeniem okresu obecnie 
obowiązującego rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowa-
niu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) 
(Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3). Zakończenie prac nad projektem rozporzą-
dzenia przedłużającego obowiązujące obecnie ww. rozporządzenie planowane jest na 
miesiąc listopad br. a przyjęcie rozporządzenia zaplanowano na miesiąc grudzień br.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na obecnym etapie prac nad projektem Roz-
porządzenia Komisji WE w sprawie uznania niektórych kategorii pomocy za zgodne 
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu nie jest możliwe przygo-
towanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych mających na celu zminimalizowanie 
skutków nowych regulacji, bowiem nie są znane rozwiązania jakie zostaną ostatecznie 
przyjęte przez Komisję. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmie prace nad 
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rozwiązaniami rekompensującymi np. programami pomocowymi dotyczącymi zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych dopiero gdy będą znane warunki brzegowe umożli-
wiające skonstruowanie takich programów.

Ponadto pragnę poinformować, że niezależnie od działań podejmowanych w trybie 
konsultacji z Komisją Europejską, w dniu 5 lipca br. Minister Pracy i Polityki Spo-
łecznej zwrócił się do wszystkich europosłów z apelem o wsparcie stanowiska Polski 
w odniesieniu do projektu rozporządzenia, w szczególności w zakresie potrzeby wy-
kreślenia niekorzystnego przepisu ograniczającego kwoty pomocy wyłączającej obo-
wiązek jego notyfikacji.

Jednocześnie zaznaczam, że prace nad projektem rozporządzenia są na bieżąco 
monitorowane oraz podejmowane są starania o wykreślenie niekorzystnego przepisu 
rozporządzenia ograniczającego wysokość pomocy niewymagającej notyfikacji (zgody 
KE na jej udzielenie). W przypadku utrzymania tego warunku rząd polski nadal będzie 
podtrzymywał negatywne stanowisko odnośnie do tego rozwiązania. Jednak gdyby te 
działania nie znalazły zrozumienia w Komisji Europejskiej, a tym samym nie został 
wykreślony niekorzystny przepis ograniczający wysokość pomocy pozostaje możliwość 
notyfikowania do KE pomocy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Niezależnie od działań podejmowanych przez rząd Polski wszelkie działania wspie-
rające dla stanowiska rządu są jak najbardziej uzasadnione. Pomocne mogą być w tym 
uwagi bezpośrednio zgłaszane do Komisji Europejskiej do projektu rozporządzenia 
w trakcie kolejnej tury konsultacji, których zakończenie KE przewiduje na miesiąc 
luty 2014 r.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, 

Roberta Mamątowa, Bogdana Pęka, 
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Wiesława Dobkowskiego, Macieja Klimy, 
Andrzeja Matusiewicza, Wojciecha Skurkiewicza, 
Kazimierza Jaworskiego, Janiny Sagatowskiej, 

Doroty Czudowskiej, Henryka Górskiego 
oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymaliśmy dramatyczną prośbę od przedstawicieli stowarzyszenia 

chorych na rzadką chorobę Niemanna-Picka (NPC) w znanej Panu Ministrowi 
z ich wystąpień sprawie leku o nazwie Zavesca, który bardzo pomaga w le-
czeniu tej choroby, a który jest niedostępny dla chorych ze względu na brak 
refundacji.

Z otrzymanych przez nas informacji wynika, że niektórzy chorzy na tę 
chorobę byli skutecznie leczeni wspomnianym lekiem w Niemczech, jednak 
po dopuszczeniu leku w Polsce (bez refundacji) dalsze leczenie w Niemczech 
stało się prawnie niemożliwe.

Wiemy też, że wybitny niemiecki lekarz, prof. Rolfs, zwracał się do Pana 
Ministra z „błagalną prośbą” o pomoc w leczeniu polskich pacjentów, których 
on dalej leczyć nie może.

Według uzyskanych przez nas informacji refundacja leku Zavesca to 
sprawa życia i śmierci dla kilkudziesięciu chorych na chorobę NPC. Szcze-
góły zawarte są w piśmie wspomnianego stowarzyszenia skierowanym do 
Pana Ministra w dniu 20 czerwca br.

Prosimy by przedstawił Pan swoje stanowisko w tej sprawie. Czy, a jeśli 
tak to kiedy, będzie możliwe leczenie pacjentów lekiem Zavesca i jak za-
mierza Pan Minister pomóc polskim chorym na NPC do czasu rozwiązania 
sprawy leku?

Prosimy o pilną odpowiedź, a nade wszystko o pilne działanie wobec 
umierających, pozbawionych ostatniej nadziei ludzi.

Z poważaniem 
Marek Martynowski  Maciej Klima 
Grzegorz Wojciechowski  Andrzej Matusiewicz 
Andrzej Pająk   Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow  Kazimierz Jaworski 
Bogdan Pęk   Janina Sagatowska 
Jan Maria Jackowski  Dorota Czudowska 
Krzysztof Słoń   Henryk Górski 
Wiesław Dobkowski  Przemysław Błaszczyk
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Oddowiedd

Warszawa, 2013.08.12

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Marka Martynowskiego, złożone 

podczas 37. posiedzenia Senatu w dniu 12 lipca 2013 r., przesłane przy piśmie z dnia 
19 lipca 2013 r. (BPS/043-37-1575/13), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych in-
formacji.

Polityka lekowa stanowi całokształt działań organizacyjno-prawnych, na podsta-
wie których Minister Zdrowia realizuje zadania dotyczące zagwarantowania obywate-
lom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych oraz wyrobów me-
dycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału pacjentów w kosztach leczenia. 
Ministerstwo Zdrowia prowadzi transparentną i racjonalną politykę lekową w opar-
ciu o możliwości finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia oraz rekomendacje Rady 
Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych. Dla zapewnienia efektywności 
prowadzonych działań w zakresie finansowania ze środków publicznych technologii 
medycznych, na mocy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz. U. Nr 122 poz. 696, z późn. zm.) została powołana Komisja Ekonomiczna, której 
zadaniem jest prowadzenie negocjacji cenowych oraz monitorowanie realizacji całko-
witego budżetu na refundację. Decyzje o refundacji podejmowane są w oparciu o efekt 
końcowy negocjacji, a ocena skuteczności technologii medycznych dokonywana jest 
w oparciu o zasady Medycyny Opartej Na Dowodach (Evidence Based Medicine).

Do Ministra Zdrowia został złożony wniosek przez podmiot odpowiedzialny o ob-
jęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej produktu leczniczego Zavesca (miglustat) 
w ramach programu lekowego Leczenie choroby Niemanna-Picka typu C.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 
Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) Minister Zdrowia wydaje decyzję administracyjną o obję-
ciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu, uwzględniając następujące kryteria:

1) Stanowisko Komisji Ekonomicznej
2) Rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
3) Istotność stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją
4) Skuteczność kliniczna i praktyczna
5) Bezpieczeństwo stosowania
6) Relacja korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania
7) Stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas refun-

dowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego, wyrobów medycznych, w porównaniu z wnioskowanym

8) Konkurencyjność cenowa
9) Wpływ na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze 

środków publicznych i świadczeniobiorców
10) Istnienie alternatywnej technologii medycznej, w rozumieniu ustawy o świad-

czeniach, oraz jej efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania
11) Wiarygodność i precyzja oszacowań kryteriów, o których mowa w pkt 3–10
12) Priorytety zdrowotne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31a 

ust. 2 ustawy o świadczeniach
13) Wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego 

o jakość, ustalonego w wysokości trzykrotności Produktu Krajowego Brutto 
na jednego mieszkańca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego 
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brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817), a w przypadku 
braku możliwości wyznaczenia tego kosztu – koszt uzyskania dodatkowego 
roku życia.

W rekomendacji nr 120/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Prezes Agencji Oceny 
Technologii Medycznych, w ślad za stanowiskiem Rady Przejrzystości, nie zarekomen-
dował objęcia refundacją przedmiotowego produktu leczniczego. Powyższe podyktowa-
ne zostało trudnymi do jednoznacznej interpretacji danymi o efektywności klinicznej 
miglustatu oraz bardzo wysokim kosztem terapii. Na chwilę prowadzenia prac przez 
Agencję Oceny Technologii Medycznych w jedynym dostępnym badaniu RCT zaob-
serwowano istotną statystycznie poprawę tylko w odniesieniu do: redukcji poziomego 
ruchu sakadowego gałek ocznych (HSEM) oraz problemów z połykaniem. W przedmio-
towym badaniu nie uległa poprawie ostrość słuchu (niepogorszenie), wskaźnik (upo-
śledzenia) poruszania się (SAI) oraz zmiana ≥2 punkty w skali MMSE (krótka skala 
oceny stanu psychicznego) oceniającej funkcje poznawcze, dodatkowo w odniesieniu 
do większości parametrów nie określono istotności statystycznej zaobserwowanych 
zmian. Jak przywołuje w swojej opinii Prezes Agencji dodatkowo trudno jednoznacznie 
stwierdzić czy uwzględnione punkty końcowe przekładają się na rzeczywistą poprawę 
jakości życia pacjentów z chorobą Niemanna–Picka typu C (NP-C). Wyniki, otrzymane 
podczas prowadzonej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych oceny wniosku, 
wskazują, iż zastąpienie terapii standardowej (leczenie objawowe i fizjoterapia) lecze-
niem produktem Zavesca nie przynosi istotnych korzyści dla pacjentów w zakresie 
poprawy jakości życia i rokowania. W analizach dołączonych do wniosku o objecie 
refundacją przedmiotowego produktu leczniczego nie wykazano istotnie statystyczne-
go wpływu na funkcje bezpośrednio przekładających się na zachowanie lub poprawę 
samodzielności pacjenta.

Dodatkowo pragnę nadmienić, iż wnioskowana technologia medyczna była już 
przedmiotem prac Agencji w 2011 r. i uzyskała również negatywną opinię Rady Kon-
sultacyjnej (Stanowisko RK Nr 28/2011 z dnia 29.03.2011 r.), która uważała za nie-
zasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie choroby Nieman-
na-Picka typu C” z zastosowaniem substancji czynnej miglustat w ramach programu 
zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego.

W oparciu o wszystkie kryteria w art. 12 ustawy o refundacji leków, w tym ofertę 
cenową stanowiącą wynik negocjacji z Zespołem Negocjacyjnym Komisji Ekonomicz-
nej z Wnioskodawcą, w świetle ww. rekomendacji Prezesa AOTM, Minister Zdrowia 
nie zaakceptował propozycji cenowej Wnioskodawcy i wydał w dniu 17 czerwca br. 
decyzję, w której postanowił odmówić objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny 
zbytu leku Zavesca.

W chwili obecnej trwa postępowanie odwoławcze, którego rozpatrzenie, zgodnie 
z ustawą o refundacji leków, trwa nie dłużej niż 180 dni.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Wiesława Dobkowskiego, 
Wojciecha Skurkiewicza, Andrzeja Matusiewicza, 

Kazimierza Jaworskiego, Henryka Górskiego 
oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zlecił ponowne zbadanie sprawy 

prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Pruszkowie, województwo ma-
zowieckie, dotyczącej zbezczeszczenia zwłok śp. Anny B.

Syn zmarłej twierdzi, że podczas pochówku jego matki miały miejsce 
skandaliczne zachowania pracowników zakładu pogrzebowego stanowią-
ce zbezczeszczenie zwłok. Zachowania te po części znalazły potwierdzenie 
w postępowaniu dowodowym, jednakże prokuratura nie dopatrzyła się 
w nich cech znieważenia zwłok.

W naszym przekonaniu prokuratura nie rozważyła i w zasadzie nie 
podjęła kluczowego wątku, jakim jest podejrzenie, że pracownicy zakładu 
pogrzebowego przemieścili ciało zmarłej w taki sposób, że być może pocho-
wana została ona w innym miejscu, niż miała zostać pochowana, a ponadto 
w otwartej trumnie. Podejrzenia te wzmaga okoliczność, że pracownicy za-
kładu pogrzebowego wbrew woli rodziny zmarłej, a prawdopodobnie rów-
nież wbrew przepisom prawa, samowolnie i bez obecności rodziny przemie-
ścili ciało już po pogrzebie.

Syn zmarłej domagał się ekshumacji zwłok i w zaistniałej sytuacji żąda-
nie to wydaje się uzasadnione, bowiem pan Sebastian B. nie ma pewności, 
gdzie i w jaki sposób ostatecznie została pochowana jego matka. Jest to dla 
niego traumatyczne przeżycie i należy to w pełni zrozumieć, wszak kultura 
pochówku i szacunek dla ciała, a nade wszystko pewność co do prawidło-
wości i miejsca pochówku, jest w kulturze polskiej i katolickiej sprawą szcze-
gólnej wrażliwości i wagi.

Uważamy, że z uwagi na tyle zaniedbań i lekceważące zachowanie wła-
ścicielki oraz pracowników zakładu pogrzebowego, z uwagi na dramatyczną 
niepewność rodziny co do prawidłowości pochówku zmarłej, postępowanie to 
powinno zostać podjęte na nowo, a prawidłowość pochówku powinna zostać 
sprawdzona w drodze ekshumacji. Przemawiają za tym względy prawne 
i zwykłe ludzkie współczucie, o którego okazanie prosimy Pana Prokuratora 
Generalnego.

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Matusiewicz 
Kazimierz Jaworski 
Henryk Górski 
Przemysław Błaszczyk
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Oddowiedd

Warszawa, 22.08.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2013 r., przy którym zostało nadesłane 

oświadczenie Pana Senatora Marka Martynowskiego i innych Senatorów złożone na 
37. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2013 r., w swej tre-
ści odnoszące się postępowania przygotowawczego 1 Ds. 136/13 Prokuratury Rejono-
wej w Pruszkowie w sprawie znieważenia miejsca pochówku Pani Anny E. B. tj. o czyn 
z art. 262 §1 k.k., uprzejmie informuję, że wskazane postępowanie przygotowawcze 
było przedmiotem oceny w zakresie jego prawidłowości i zasadności podjętej decyzji 
merytorycznej w sprawie w trybie nadzoru służbowego sprawowanego przez Prokura-
turę Okręgową w Warszawie.

Wniosek Pana Sebastiana B. o objęcie ww. postępowania nadzorem służbowym wpły-
nął do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dniu 28 maja 2013 r. – tj. w dniu kiedy 
akta 1 Ds. 136/13 zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Pruszkowie wraz z jego 
zażaleniem z dnia 15 maja 2013 r. na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Prusz-
kowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. o umorzeniu dochodzenia w powyższej sprawie.

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie utrzy-
mał w mocy zaskarżone postanowienie, zmieniając je poprzez przyjęcie, że podstawą 
umorzenia postępowania jest art. 17 §1 pkt 2 k.p.k., wobec stwierdzenia, że czyn nie 
zawiera znamion czynu zabronionego.

Na skutek złożenia przez Pana Sebastiana B. wniosku o podjęcie na nowo umorzo-
nego dochodzenia w sprawie 1 Ds. 136/13 Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, akta 
sprawy zostały poddane analizie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w zakresie 
prawidłowości procedowania i zasadności decyzji merytorycznej kończącej postępo-
wanie przygotowawcze.

Przedmiotowa analiza skutkowała oceną, iż materiał dowodowy w sprawie został 
zgromadzony w sposób wyczerpujący i pozwalał na podjęcie decyzji merytorycznej. Nie 
dostarczył jednak podstaw, aby pracownikom zakładu pogrzebowego zajmującego się po-
chówkiem Pani Anny E. B. można byłoby przypisać popełnienie czynu z art. 262 §1 k.k., 
bowiem strona podmiotowa tego występku wyraża się w umyślności wyłącznie w postaci 
zamiaru bezpośredniego. Jednocześnie dostrzeżono możliwość nierzetelnego wywiązania 
się przez właścicielkę zakładu pogrzebowego z umowy o usługę związaną z pochówkiem.

Stosownie do treści §265 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, poz. 296 ze zm.) Prokurator Okręgowy 
w Warszawie pismem z dnia 16 lipca 2013 r. udzielił Panu Sebastianowi B. informa-
cji o braku przesłanek do podjęcia na nowo prawomocnie umorzonego postępowania 
przygotowawczego, pouczając jednocześnie o możliwości dochodzenia roszczeń z tytu-
łu nienależytego wykonania umowy w zakresie czynności pochówku osoby zmarłej.

Ponadto uprzejmie informuję, że w myśl §265 ust. 1 cyt. rozporządzenia pierwszy 
wniosek Pana Sebastiana B o podjęcie na nowo prawomocnie umorzonego postępowania 
przygotowawczego był przedmiotem rozpoznania przez Prokuratora Rejonowego w Prusz-
kowie i Pan Sebastian B. został powiadomiony o zajętym przez niego stanowisku.

Z poważaniem 
 
w z. PIERWSZY ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Jana Marii Jackowskiego, Doroty Czudowskiej, 
Krzysztofa Słonia, Wiesława Dobkowskiego, 

Wojciecha Skurkiewicza, Andrzeja Matusiewicza, 
Kazimierza Jaworskiego, Janiny Sagatowskiej, 

Henryka Górskiego oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do prezydenta miasta Siemianowice Śląskie Jacka Guzego

Szanowny Panie Prezydencie!
Zwracamy się do Pana Prezydenta o pilne zajęcie się sprawą drama-

tycznych warunków sanitarnych i mieszkaniowych mieszkańców domu przy 
ul. Kołłątaja 1. Według uzyskanych przez nas informacji pozbawieni są oni 
podstawowych instalacji sanitarnych, co zmusza ich do zachowań niegod-
nych we współczesnej cywilizacji, a ponadto powoduje poważne zagrożenie 
sanitarne.

Sytuacja jest tym poważniejsza, że wśród osób dotkniętych opisaną sy-
tuacją znajdują się osoby niepełnosprawne, na przykład osoba niewidoma.

Przekazujemy ten sygnał Panu Prezydentowi z prośbą o zajęcie się spra-
wą i podjęcie stosownych działań zmierzających do poprawy sytuacji urąga-
jącej godności ludzi, mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Z poważaniem   Wiesław Dobkowski 
Marek Martynowski  Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski  Andrzej Matusiewicz 
Robert Mamątow  Kazimierz Jaworski 
Jan Maria Jackowski  Janina Sagatowska 
Dorota Czudowska  Henryk Górski 
Krzysztof Słoń   Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�  
ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Siemianowice Śląskie, 12.08.2013 r.

Szanowna Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na Pani pismo nr BPS/043-37-1577/13, które wpłynęło do tut. Urzę-

du w dniu 24 lipca br., kierujące do Prezydenta Miasta oświadczenie złożone przez 
grupę senatorów, w sprawie warunków sanitarno-mieszkaniowych mieszkańców bu-
dynku przy ul. Kołłątaja 1 w Siemianowicach Śląskich, uprzejmie informuję.

Budynki mieszkalne znajdujące się na terenie osiedla „Nowy Świat” wybudowane 
zostały w latach czterdziestych ubiegłego wieku. W końcu lat dziewięćdziesiątych, 
przy niektórych budynkach usytuowano toalety z bieżącą wodą i kanalizacją. W roku 
2011, z uwagi na dewastację przeprowadzono ponownie kompleksowy remont, po-
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legający na całkowitym ich wyposażeniu w urządzenia sanitarne, likwidując toalety 
przenośne znajdujące się przy ul. Kołłątaja 1, które były systematycznie niszczone 
przez ich użytkowników.

Wszystkie lokale socjalne, w ww. budynkach, spełniają przypisane im ustawowe 
wymagania. Niestety są stale i systematycznie dewastowane i niszczone przez ich na-
jemców. Nieprawdą jest zatem, iż mieszkańcy omawianych budynków mieszkalnych 
pozbawieni są podstawowych rozwiązań sanitarnych. Inną bowiem sprawą jest brak 
sanitariatów, a inną ich utrzymanie w należytym porządku, które należy do użytkow-
ników. Ponadto, informuję, że osoby niepełnosprawne i potrzebujące pomocy, objęte 
są pełną osłoną socjalną poprzez działania MOPS-u.

Audycja telewizyjna, poruszająca ten problem, niestety nie odzwierciedliła w pełni 
zarówno stanu faktycznego jak i dyskusji, która odbyła się w studiu, również z udziałem 
przedstawiciela Senatu. Z dyskusji tej, ponad wszelką wątpliwość wynikało, że problem 
lokali socjalnych, ich użytkowników, możliwości realizacji ustawowego obowiązki nało-
żonego na gminy, jest problemem kraju, a nie tylko Gminy Siemianowice Śląskie.

Gmina Siemianowice Śląskie, w miarę posiadanych możliwości wywiązuje się 
z ustawowego obowiązku, który został nałożony na samorząd przepisami ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2005 nr 31, poz. 266 ze zm.), a mianowicie 
dostarczenia lokalu socjalnego każdej osobie, której Sąd postanowieniem uprawnie-
nie takie przyznał. Jeżeli nie dostarczy lokalu socjalnego, wówczas właścicielowi przy-
sługuje od Gminy roszczenie odszkodowawcze, na realizację którego również należy 
zabezpieczyć środki w budżecie.

Dla informacji, zobowiązania najemców niepłacących czynszu, przekraczają już 
wpływy z nich pochodzące i sięgają 24 mln zł. Zadłużenie najemców wobec gmin 
stanowi poważny problem ogólnopolski. Tylko w województwie śląskim, czynszu nie 
płaci co czwarta rodzina. Komornicza windykacja długu czynszowego, często bywa 
bezskuteczna.

Problem ten, niestety narasta i brak jest systemowych rozwiązań i to ze strony 
organów władz centralnych, które wsparłyby gminy w realizacji tych zwiększonych 
zadań osłony socjalnej. Tym bardziej, że rozszerzając ową osłonę nie gwarantuje się 
rekompensaty budżetowej, w postaci dotacji lub subwencji.

Dlatego też, jako przedstawiciel samorządu, dziękuję za uwagę senatorów, poświę-
coną problemom, z jakimi przychodzi mierzyć się Gminom. Jednocześnie zwracam się 
z prośbą o podjęcie inicjatyw ustawodawczych, zamierzających do przyjęcia takich 
regulacji prawnych, które zahamują opisany wyżej proces długu czynszowego, jego 
windykacji, eksmisji i zabezpieczenia przez Gminy lokali socjalnych.

II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
mgr Henryk Ptasznik
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Bogdana Pęka, Doroty Czudowskiej, Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Wiesława Dobkowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 

Andrzeja Matusiewicza, Kazimierza Jaworskiego, Janiny Sagatowskiej, 
Henryka Górskiego oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do prezydenta miasta Szczecina Piotra Krzystka

Szanowny Panie Prezydencie!
Zwracamy się do Pana Prezydenta w sprawie dramatycznej sytuacji, 

w jakiej znalazła się trzydziestoczteroletnia mieszkanka Szczecina, pani Re-
nata M., która sześć lat temu, w 2007 r., zachorowała prawdopodobnie na 
stwardnienie zanikowe boczne (diagnoza nie jest pewna).

Pani M. jest matką dwojga małych dzieci, a choroba uczyniła ją osobą 
całkowicie niepełnosprawną, zmuszoną do korzystania z pomocy innych lu-
dzi. Opiekę nad nią sprawują mąż i rodzice, ale sytuacja na skutek tej choro-
by stała się bardzo trudna. Na dodatek problemem jest również brak pewnej 
diagnozy choroby pani M., a w ślad za tym brak odpowiedniej terapii.

Prosimy, by Pan Prezydent zainteresował się tą sprawą i wziął pod uwa-
gę potrzebę pomocy pani M. w jej spowodowanej chorobą trudnej sytuacji 
życiowej dotyczącej całej rodziny.

Z poważaniem 
Marek Martynowski  Wiesław Dobkowski 
Grzegorz Wojciechowski  Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow  Andrzej Matusiewicz 
Bogdan Pęk   Kazimierz Jaworski 
Dorota Czudowska  Janina Sagatowska 
Jan Maria Jackowski  Henryk Górski 
Krzysztof Słoń   Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�  
ZASTĘPCY PREZYDENTA 
MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 12.09.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Uprzejmie informuję, że Pani Renata M. nie występowała w ostatnim czasie z wnio-
skami o udzielenie jej pomocy ani do Szczecińskiego Centrum Świadczeń (świadczenia 
rodzinne, alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe) ani do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie (świadczenia, usługi, poradnictwo i informacja o uprawnieniach) na podsta-
wie przepisów o pomocy społecznej a zakres informacji o jej trudnej sytuacji życiowej 
zawarty w Oświadczeniu grupy senatorów nie pozwalał ocenić, które z możliwych in-
strumentów pomocowych mogą w jej sytuacji zostać zastosowane. Dlatego Wydział 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin wystosował pisemną informację dla ro-
dziny Pani M. o możliwości uzyskania informacji i wsparcia, a pracownik socjalny 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odwiedził rodzinę Państwa M., by na miejscu 
rozeznać sytuację, udzielić informacji i zainicjować działania wspierające, które będą 
adekwatne do rzeczywiście trudnej sytuacji.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
Krzysztof Soska
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji zwią-

zanej z kolejnym etapem wyłączenia naziemnej telewizji analogowej i włą-
czeniem naziemnej telewizji cyfrowej na obszarze powiatu zgorzeleckiego ze 
szczególnym uwzględnieniem gminy Bogatynia.

W związku z licznymi obawami mieszkańców powiatu zgorzeleckiego do-
tyczącymi prawidłowego odbioru sygnału cyfrowego na terenie Przedgórza 
Sudeckiego, przy granicy z Niemcami i Republiką Czeską, proszę Pana Mini-
stra o odpowiedź na pytanie, czy mieszkańcy gminy Bogatynia będą mogli 
w pełni korzystać z nowego rodzaju nadawania. Obawy mieszkańców nie są 
bezpodstawne, ponieważ w ostatnich latach mimo bliskości nadajników tele-
wizji analogowej znajdujących się w Nowej Karczmie i na Śnieżnych Kotłach 
sygnał telewizyjny był bardzo słaby, a miejscami wręcz niedostępny.

Pomimo prowadzonej akcji informacyjnej mieszkańcy powiatu zgorzelec-
kiego nie są pewni, czy nowoczesna telewizja cyfrowa, której nadawanie 
oparte jest na trzech multipleksach, będzie w pełni dostępna dla polskich 
odbiorców.

Z wyrazami szacunku 
Jan Michalski

Oddowiedd�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 9 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 22 lipca 2013 r. (sygn. BPS/043-37-1579/13), prze-

kazujące tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Jana Michalskiego podczas 
37. posiedzenia w dniu 12 lipca 2013 r. w sprawie wyłączenia naziemnej telewizji 
analogowej i włączenia naziemnej telewizji cyfrowej na obszarze powiatu zgorzelec-
kiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Bogatynia, uprzejmie przedstawiam, co 
następuje.

Pragnę poinformować, że warunki odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w powiecie 
zgorzeleckim uległy zdecydowanej poprawie wraz z przeprowadzeniem w dniu 23 lip-
ca br., siódmego etapu wyłączeń sygnału analogowego. W tym dniu została urucho-
miona emisja cyfrowa MUX-3 m.in. z następujących stacji:

Nazwa stacji/lokalizacja Kanał Moc ERP [kW] Rodzaj stacji

Jelenia Góra/Śnieżne Kotły 49 100,000 nadajnik
Lubań/Nowa Karczma 49 20,000 nadajnik

Bogatynia/g. Wysoka 49 0,092 gapfiller
Działoszyn/Centrum METEO 49 0,011 gapfiller
Zgorzelec/ul. Górna 49 0,010 gapfiller
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Dzięki uruchomieniu dodatkowych stacji doświetlających, w tym w Bogatyni, od-
biór sygnału cyfrowego MUX-3 z właściwym programem regionalnym dostępny jest 
wszędzie tam gdzie możliwy był odbiór analogowy.

Natomiast sygnał MUX-1 oraz MUX-2 nadawany jest dla powiatu zgorzeleckiego 
tylko ze stacji Jelenia Góra/Śnieżne Kotły. W dniu 23 lipca br., nastąpiły zmiany para-
metrów emisji tych multipleksów ze stacji Jelenia Góra/Śnieżne Kotły. Emisja MUX-2 
została przeniesiona z kanału 37 na 35, dodatkowo zwiększono jej moc z 32 kW do 
100 kW. W przypadku emisji MUX-1, zmieniono kanał z 48 na 30, pozostawiając moc 
100 kW bez zmian. Zmiany parametrów emisji MUX-1 oraz MUX-2 nieznacznie popra-
wiły warunki odbioru sygnału cyfrowego przez mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. 
Niemniej jednak brak emisji tych multipleksów ze stacji Lubań/Nowa Karczma oraz 
stacji doświetlających Bogatynia, Działoszyn i Zgorzelec sprawia, że w omawianym 
rejonie w wielu miejscach odbiór jest niemożliwy.

Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że ewentualne uruchomienie dodatkowych 
emisji MUX-1 oraz MUX-2 z ww. stacji uzależnione jest od decyzji nadawców, którzy 
są operatorem tych multipleksów.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfro-
wej (Dz. U. Nr 153, poz. 903 ze zm.), pokrycie sygnałami MUX-1 oraz MUX-2 powinno 
być zapewnione najpóźniej do dnia 31 lipca br. na terytorium Polski, które zamiesz-
kuje co najmniej 95% ludności. Według danych UKE ten warunek został spełniony, 
a pokrycie sygnałem MUX-1 oraz MUX-2 wynosi obecnie 98,8% populacji kraju, dla-
tego ewentualne zwiększenie pokrycia populacji sygnałami obu multipleksów zależy 
od nadawców.

Z poważaniem 
 
Małgorzata Olszewska



37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. 89

Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W związku z kierowanymi do mnie wnioskami gmin, dotyczącymi re-

dakcji art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
przyjętego nowelizacją ustawy z dnia 6 marca 2013 r., zwracam się z proś-
bą o udzielenie informacji, czy rozważane jest uchwalenie takiej nowelizacji 
ustawy, która umożliwiłaby wprowadzanie zwolnień podmiotowych bądź 
podmiotowo-przedmiotowych, co pozwoliłoby zmniejszyć obciążenia finan-
sowe wynikające z wprowadzenia opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, w szczególności w przypadku osób będących w trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej.

Wprowadzenie zwolnień przedmiotowych w obecnym kształcie, o któ-
rym mowa w cytowanej ustawie, zawęża obszar możliwości samorządów. 
Uchwalone przez samorządy opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi są bardzo dużym obciążeniem dla właścicieli nieruchomości. Dotyczy 
to przede wszystkim rodzin wielodzietnych, rencistów, osób o niskich docho-
dach oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Art. 168 Konstytucji 
RP stwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do ustala-
nia wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. 
Zapis umożliwia wprowadzenie drogą ustawową również zwolnień od tych 
opłat, nie precyzując przy tym ich zakresu w sensie podmiotowym i przed-
miotowym. Sprawia to, iż zasadne wydaje się podjęcie prac legislacyjnych 
zmierzających do zmiany zapisów art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach i wprowadzenie zwolnień podmiotowych. Nie stoją 
temu na przeszkodzie postanowienia Konstytucji RP ani też sama funkcja 
opłaty, której znaczenie jest wielorodzajowe, o zróżnicowanym charakterze, 
co sprawia, że instytucja ta cechuje się większą elastycznością prawną niż 
inna danina publiczna, jaką stanowi podatek.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki

Oddowiedd�  
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 19 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Rafała Muchackiego, złożone podczas 

37. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 r., przekazane pismem Pani Marii 
Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałek Senatu, z dnia 19 lipca 2013 r., znak: BPS/043-
-37-1580/13, w sprawie art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oddowiedd na oświadczenie senatora Rafała Muchackiego 
na 37. dosiedzeniu Senatu w dniu 12 lidca 2013 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 19 lipca 2013 r., znak: BPS/043-37-1580/13, 
przekazujące oświadczenie senatora Rafała Muchackiego w sprawie art. 6k ust. 4 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie przedstawiam po-
niższe informacje.

Zgodnie z art. 6j ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) rada gminy ustala 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkań-
ców zamieszkujących daną nieruchomość, na podstawie ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości, powierzchni lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego.

Od 6 marca br., czyli od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 228), gmina ma możliwość stosowania więcej niż jednej metody ustalenia opłat 
na obszarze gminy. Ponadto rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności 
od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nierucho-
mość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju 
zabudowy. Dodatkowo, rada gminy określając warunki opłat może różnicować stawki 
opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nie-
ruchomości spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady 
ustalania tych opłat.

Oznacza to, że gmina ma możliwość dużej elastyczności w uchwalaniu opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, m.in. możliwe jest ustalenie ulg np. dla osób 
samotnych lub z rodzin uboższych, a także określić warunki, których spełnienie po-
woduje obniżenie stawki opłaty np. brak wytwarzania określonego rodzaju odpadów.

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy rada gminy będzie miała obowiązek określić 
niższą stawkę opłaty, jaką ponosić będą mieszkańcy za odbiór odpadów, jeżeli będą 
one zbierane w sposób selektywny. Wówczas właściciele nieruchomości naruszający 
obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą zmuszeni uiścić pod-
wyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast właściciele 
nieruchomości przestrzegający tego obowiązku uiszczają opłatę w stawce ustalonej 
dla selektywnie zbieranych odpadów.

Należy zauważyć, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma od-
zwierciedlać faktyczny koszt odebrania i zagospodarowania tych odpadów. Zgodnie 
z art. 6k ust. 2 ustawy rada gminy, określając stawki opłaty bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu;

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady komunal-
ne nieregularnie lub sezonowo.

Ustawa określa również jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi i są to koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej systemu;
4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów ko-

munalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowym i technicznym.

Wobec powyższego powstaje wątpliwość z czego byłyby pokrywane ewentualne 
koszty ustalonych przez gminę ulg dla niektórych grup społecznych. Idea opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi odzwierciedlenie kosztu od-
bioru i zagospodarowania odpadów nie pozwala, aby koszt ulg był wliczony w system 
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i pokrywany z opłat pobieranych od mieszkańców. Zmiana tych zapisów ustawowych 
oznaczałaby odejście od idei opłaty za usługę. W przypadku stosowania zwolnień 
przedmiotowych niższa opłata oznacza faktycznie niższy koszt zagospodarowania 
odpadów. Przykładowo w sytuacji, gdy odpady ulegające biodegradacji są zbierane 
w przydomowych kompostownikach, wówczas ulega obniżeniu koszt funkcjonowania 
systemu i dlatego ustalenie w takim przypadku zwolnienia przedmiotowego jest fak-
tycznym odzwierciedleniem niższego kosztu usługi.

Jednakże jeżeli gmina planuje pokryć koszt ulg, bądź dopłat dla gorzej sytuowa-
nych grup społecznych z innych wpływów budżetowych, to w takiej sytuacji ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie stanowi bariery prawnej i nie wyma-
ga w tym zakresie nowelizacji. Natomiast nie są prowadzone żadne prace legislacyjne, 
które miałyby na celu odejście od idei opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, jako opłaty odzwierciedlającej koszt usługi.
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, iż na mocy decyzji Pana 

Ministra z dnia 4 czerwca 2013 r. dotyczącej programu „Promocja litera-
tury i czytelnictwa”, priorytet „Literatura”, żaden ze złożonych wniosków 
o zwolnienie z wkładu własnego nie został uwzględniony z powodów for-
malnych. Jednym z potencjalnych beneficjentów była Oficyna Wydawnicza 
„Kwadrat”. Złożyła ona wniosek o udzielenie przez Pana Ministra niezbęd-
nej pomocy finansowej, która umożliwiałaby zrealizowanie przedsięwzięcia 
edytorskiego związanego z przedstawieniem zbrodniczej działalności byłe-
go komendanta niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i za-
głady KL Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hoessa. Książka ta miałaby zostać 
wydana w cyklu dwu-, trzyletnim w związku z przypadającą 1 września 
2014 r. siedemdziesiątą piątą rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wska-
zany beneficjent wnosił do Pana Ministra o podniesienie wartości maksy-
malnego udziału dofinansowania w budżecie zadania z 40 tysięcy zł, która 
to suma nie przekracza 50% potrzebnego budżetu na sfinansowanie, do po-
ziomu 100% jego wartości, to jest 80 tysięcy zł, co pozwoliłoby na pokrycie 
wszystkich niezbędnych kosztów kwalifikowanych, które nie zostały ujęte 
w preliminarzu całkowitych kosztów zadania, takich jak druk i papier. Ar-
gumentowano to faktem, iż książka nie miałaby być sprzedawana, a ze 
względu na to, iż stanowiłaby ważną dla kultury polskiej i dziedzictwa na-
rodowego publikację, nie powinna być przedmiotem zysku finansowego. 
Ułatwiłoby to dostęp do książki albumu stanowiącej historyczny dokument 
o czasach II wojny światowej, o których nie wszyscy chcą pamiętać lub 
zamazują je w wyniku niewiedzy albo nieznajomości udokumentowanych 
i niekwestionowanych źródeł.

Co istotne, zadaniem wskazanej publikacji ma być również usilne kory-
gowanie nieustających świadomych lub nieświadomych pomyłek zagranicz-
nych osób publicznych oraz zagranicznych mediów używających terminu 
„polskie obozy śmierci”, co przydarzyło się w ostatnich latach chociażby pre-
zydentowi USA Barackowi Obamie w trakcie wręczania pośmiertnej nagrody 
Janowi Karskiemu na ręce byłego ministra spraw zagranicznych RP Adama 
Rotfelda.

Atutem przedmiotowej publikacji ma być z jednej strony zaprezentowa-
nie nieznanych dotąd relacji osób o uznanych nazwiskach, a równocześnie 
ofiar Holokaustu, to jest doktor Wandy Półtawskiej, profesora Władysława 
Bartoszewskiego, czy też świadków historii, to jest Danuty Sładki, Antonie-
go Stolarczyka, jak również ujawnienie wielu, od lat niewznawianych, ma-
teriałów znajdujących się w zasobach Komisji Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej oraz Państwo-
wego Muzeum Oświęcim-Brzezinka. Z drugiej strony atutem książki albumu 
liczącej trzysta trzydzieści sześć stron ma być unikatowa dokumentacja fo-
tograficzna, tekstowa oraz ilustracyjna zbrodni Holokaustu dokonywanych 
w fabryce śmierci, jaką podczas II wojny światowej był niemiecki nazistow-
ski obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz-Birkenau na terenie okupo-
wanej Polski.

Mając na uwadze wspomniane kwestie, proszę o przeanalizowanie i po-
nowne rozpatrzenie, w ramach swoich kompetencji, możliwości ewentualne-
go dofinansowania przedmiotowej publikacji w celu umożliwienia pojawie-
nia się na rynku książki albumu pod roboczym tytułem „Arbeit macht frei”, 
publikacji, jak się wydaje, niezwykle istotnej dla polskiej kultury narodowej 
i jej światowego dziedzictwa.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oddowiedd�

Warszawa, 14 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem (BPS-043-37-1581/13) Pana Senatora Rafała Mu-

chackiego w sprawie możliwości dofinansowania wydania albumu „Arbeit macht frei” 
przez Oficynę Wydawniczą „Kwadrat” proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

MKiDN ma ograniczone możliwości bezpośredniego przekazania środków finan-
sowych podmiotom, które nie są jednostkami organizacyjnie mu podległymi, nad-
zorowanymi lub współprowadzonymi. W myśl obowiązujących zasad finansowania 
przedsięwzięć przez MKiDN możliwe jest wspieranie zadań w zakresie kultury jedynie 
poprzez programy konkursowe. Jednym z nich jest Program Ministra Promocja litera-
tury i czytelnictwa – priorytet – Literatura.

Zgodnie z regulaminem tego priorytetu wniosek nr 8811/13 pn. „Książka-album 
pt. roboczym «Arbeit macht frei»” został uznany za błędny formalnie, ponieważ wnio-
skodawca nie zadeklarował wymaganego wkładu własnego i nie uzyskał zgody na 
100% dofinansowania. Konsekwencją tego faktu jest brak formalnych możliwości 
rozpatrzenia tego wniosku w tym roku i dofinansowania tego zadania za pośrednic-
twem Programów Ministra. Regulamin nie daje bowiem możliwości przekazania środ-
ków na zadanie, w którym stwierdzono błąd formalny. Istnieje natomiast możliwość 
złożenia wniosku na to zadanie w następnej odsłonie priorytetu „Literatura”. Nowy 
nabór zostanie ogłoszony we wrześniu br.

Drugą formą wsparcia wydań książek są środki finansowe z Funduszu Promocji 
Twórczości. Do uprawnionych wnioskodawców należą m.in. organizacje pozarządo-
we i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wydawnictwo powinno zwrócić 
się do ministerstwa z wnioskiem o dofinansowanie do wydania publikacji w terminie 
do dnia 30 stycznia przyszłego roku. Regulamin dofinansowania do wydań z FPT znaj-
duje się na stronie internetowej MKiDN.

Powyższe informacje były już przekazywane Panu Jackowi Stroce z Oficyny Wy-
dawniczej „Kwadrat”.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia zostaną uznane przez 
Pana Senatora Rafała Muchackiego za wystarczające.

Z wyrazami szacunku 
 
Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: ustawa 

o pieczy) ustala zasadę, że za pobyt dziecka w pieczy zastępczej odpłatność 
ponoszą rodzice lub inna osoba dysponująca majątkiem dziecka.

Sama zasada wydaje się słuszna, gdyż to do rodziców należy obo-
wiązek ponoszenia kosztów utrzymania ich dzieci. Niemniej w praktyce są 
ogromne trudności ze ściągalnością tych opłat. W większości przypadków 
dzieci umieszczone w pieczy zastępczej pochodzą z rodzin patologicznych 
lub wyjątkowo ubogich, w których rodzice nie są w stanie i nie będą w sta-
nie ponosić odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Oczywiście 
istnieje możliwość wydawania decyzji o odstąpieniu od ustalenia tej opłaty 
– art. 194 ust. 3 ustawy o pieczy – co więcej, samorząd ma swobodę w zakre-
sie kreowania warunków odstąpienia od ustalenia opłaty, niemniej wydaje 
się, że są to rozwiązania niewystarczające.

Zasadne byłoby, aby w ustawie wskazano wprost, że opłata może zo-
stać ustalona (a zatem podkreślono by fakultatywność przyjęcia takiego roz-
strzygnięcia), jeżeli organ na podstawie posiadanych przez siebie informacji 
uzna, że jest szansa na pokrycie przez rodziców kosztów pobytu dziecka 
w pieczy choćby w części. Zatem jeżeli organ wiedziałby, iż stan majątkowy 
tych rodziców nie rokuje żadnych nadziei, albo nie był w stanie choćby usta-
lić miejsca pobytu rodziców, nie musiałby nawet wszczynać postępowania 
w sprawie ustalenia opłaty, aby następnie odstępować od ustalenia opłaty. 
Wystarczyłaby sama wiedza (okoliczności znane z urzędu) o beznadziejnym 
stanie majątkowym rodziców lub niewiedza co do miejsca ich pobytu.

Pozytywne aspekty takiego rozwiązania są następujące:
— spadek liczby prowadzonych postępowań administracyjnych (prowa-

dzących następnie do odstąpienia od ustalenia opłaty lub umorzenia opłaty 
w późniejszym czasie);

— ograniczenie sytuacji, gdy rodzice są całkowicie bierni w toku postę-
powania administracyjnego, następnie zostają obciążeni odpłatnością, dług 
narasta do ogromnych rozmiarów, rodzice umierają (lub rodzic, jeżeli drugi 
nie był nawet znany), zaś dzieci są obciążone długiem z tego tytułu. Wbrew 
pozorom nie są to takie rzadkie przypadki;

— samorządy nie będą generowały „wirtualnych” dochodów budżeto-
wych, które widnieją w księgowości jako należne i trzeba je traktować jako 
istniejące, gdy tymczasem wszelkie egzekucje są bezskuteczne albo nie moż-
na w ogóle ustalić aktualnego miejsca pobytu rodziców.

W związku z tym proszę o informacje, czy ministerstwo rozważa takie 
rozwiązanie i czy wpływały do niego informacje o niskiej ściągalności opłaty 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki



37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. 95

Oddowiedd

Warszawa, 12.08.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 19 lipca 2013 r., znak BPS/043-37/1582/13, 

dotyczące oświadczenia senatora Rafała Muchackiego, złożonego podczas 37. posie-
dzenia Senatu RP w sprawie informacji dotyczących zaproponowanych rozwiązań do-
tyczących niskiej ściągalności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, uprzejmie 
informuję.

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.), za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej rodzice biologiczni ponoszą miesięczną opłatę w wyso-
kości:

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 
ustawy – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrew-
nionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub 
rodzinnym domu dziecka;

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-te-
rapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku 
umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadop-
cyjnym.

Za ponoszenie opłaty, o której mowa wyżej, rodzice odpowiadają solidarnie. Zgod-
nie z art. 194 przywołanej ustawy, ustalenie opłaty następuje w drodze decyzji wyda-
wanej przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuń-
czo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwen-
cyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Jednocześnie ustawodawca przyznał radzie powiatu prawo do określenia w drodze 
uchwały szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odset-
kami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustale-
nia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy. Przykładem takiej uchwały jest 
uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie okreś-
lenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy. Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę rady po-
wiatu, o której mowa w art. 194 ust. 2 ustawy, może umorzyć w całości lub w części 
łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od usta-
lenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (art. 194 ust. 3).

Ponadto, aby organ właściwy mógł wydać decyzję o umorzeniu w całości lub w czę-
ści, łącznie z odsetkami, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstą-
pieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy, musi rozpoznać sytuację ma-
jątkową, zawodową i osobistą osób, wobec których będzie podejmował taką decyzję. 
Czynności związane z ustalaniem opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz 
z ustalaniem sytuacji rodziców dziecka będą takie same w kontekście możliwości po-
noszenia wspomnianych kosztów przez rodziców biologicznych.

W założeniu ustawodawcy, ustalenie opłaty podtrzymuje u rodziców biologicznych 
świadomość odpowiedzialności za dziecko. Pomimo umieszczenia ich dziecka w pie-
czy zastępczej oraz ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, 
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nadal ciąży na nich obowiązek łożenia na wychowanie i opiekę nad dzieckiem. Ponad-
to, rodzice są zobowiązani do podjęcia pracy, której zakładanym efektem jest powrót 
dziecka pod bezpośrednią pieczę rodziców biologicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie planuje 
prowadzenia prac nad zmianą opisanego wyżej trybu postępowania.

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

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z kierowanymi do mnie wnioskami dotyczącymi kwestii wa-

riantowego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy 
II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej, zwracam się 
z prośbą o wskazanie planowanego ostatecznego przebiegu przedmiotowego 
odcinka.

Sprzeciw okolicznej społeczności budzi tak zwany wariant A, przedsta-
wiony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Istnieje bo-
wiem realne zagrożenie, iż jego zastosowanie ograniczy możliwości rozwoju 
Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, które 
należy do czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym 
i przemysłowym Energetický a Průmyslový Holding a.s., która jest wiodą-
cym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, a także w górnic-
twie i przemyśle.

Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” dysponuje koncesją na wydobycie 
węgla kamiennego do 2020 r. Jest jednym z większych przedsiębiorstw 
działających na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, dającym zatrudnie-
nie wielu mieszkańcom tej gminy, powiatu bielskiego i województwa ślą-
skiego. Od chwili rozpoczęcia działalności na bazie nierentownej wówczas 
KWK „Silesia” dzięki poważnym inwestycjom przedsiębiorstwo zwiększyło 
zatrudnienie z siedmiuset do tysiąca sześciuset osób. Realizacja planów 
inwestycyjnych umożliwiłaby dalszy wzrost zatrudnienia w PG „Silesia”. 
Proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne budowy drogi S1 
w wariancie A najprawdopodobniej uniemożliwią wydobycie milionów ton 
węgla z aktywnego w tej chwili obszaru górniczego Czechowice II oraz cał-
kowicie zablokują dostęp do milionów ton węgla z bogatych zasobów geo-
logicznych, czyli tak zwanych rezerw, których eksploatacja planowana jest 
na najlepsze lata.

Baza zasobowa Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” jest oceniana na 
drugą pod względem wielkości w Polsce (po kopalni „Janina”). Drastyczne 
ograniczenie możliwości eksploatacji węgla z obszarów aktywnych wydo-
bywczo oraz brak możliwości rozpoczęcia wydobycia węgla z obszarów 
rezerwowych bardzo poważnie naruszy interesy gospodarcze przedsiębior-
stwa, a w konsekwencji doprowadzi do jego upadku, a tym samym pozba-
wi pracy tysiąc sześćset pracowników PG „Silesia”. Biorąc pod uwagę fakt, 
że jeden pracownik w górnictwie generuje trzy, cztery miejsca pracy poza 
górnictwem, pracę straci kilka tysięcy osób, co będzie miało poważne kon-
sekwencje społeczne i ekonomiczne, w szczególności dla społeczności gminy 
Czechowice-Dziedzice i powiatu bielskiego. Wiele rodzin straci swoje źródło 
utrzymania, co zwiększy bezrobocie i powiększy obecny obszar biedy. Wiele 
właścicieli małych i średnich firm współpracujących z kopalnią czy funkcjo-
nujących dzięki zakupom pracowników PG „Silesia” będzie zmuszonych za-
mknąć te firmy. Społeczno-ekonomiczne skutki upadku PG „Silesia” wpłyną 
także na zmniejszenie dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości 
oraz wpływów z tytułu udziału w dochodach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych itd.

Mając powyższe na uwadze, proszę o informację w zakresie ostateczne-
go planowanego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosz-
towy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej, a tym 
samym o wskazanie, czy ministerstwo uwzględniło lub uwzględni postulaty 
lokalnych władz i lokalnej społeczności poprzez odrzucenie proponowanego 
przebiegu wcześniej wymienionej drogi według tak zwanego wariantu A.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oddowiedd�

Warszawa, 30 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2013 r. (sygn. akt BPS/043-37-1583/13) 

przekazujące oświadczenie Pana Senatora Rafała Muchackiego w sprawie budowy 
drogi ekspresowej S1 z Mysłowic do Bielska-Białej, informuję, iż zgodnie z art. 18 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), 
to Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem admi-
nistracji rządowej, do którego należy wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych, 
w tym pełnienie funkcji inwestora w imieniu Skarbu Państwa oraz realizacja budżetu 
państwa w zakresie dróg krajowych. W przedmiotowej sprawie MTBiGM zwróciło się 
z prośbą o informację do inwestora. W wyniku przesłanych przez GDDKiA wyjaśnień, 
poniżej przedstawiam następujące stanowisko.

W lutym br. zostały zakończone wstępne prace projektowe tj. Studium Technicz-
no-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro-
dowisko dla ww. zadania, wykonane przez Biuro Projektowe KV Projekty Inżynieryjne 
i Architektoniczne Sp. z o.o. z Warszawy.

Oba te opracowania są niezbędne do złożenia przez GDDKiA wniosku do Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego odcinka drogi S1 według 
wybranego wariantu.

W oparciu o wykonane w latach 2006–2010 analizy, w aktualnym Studium Tech-
niczno-Ekonomiczno-Środowiskowym zostały opracowane cztery warianty: A, B, C 
i D będące kompilacją wcześniejszych wariantów I, Ia, II, III, IV, V, VI i VIb, z których 
wyeliminowano fragmenty niemożliwe do zrealizowania.

W analizie wielokryterialnej, jednakowej ocenie zostały poddane wszystkie warian-
ty trasy pod kątem tych samych kryteriów: techniczno-ruchowych, ekonomicznych, 
społecznych oraz środowiskowych i niemalże równorzędnie zostały ocenione warianty 
A i C wraz z przynależnymi im obwodnicami Bierunia i Oświęcimia. Wariant B prze-
biegu drogi zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody oraz dyrektywy siedli-
skowej nie może zostać zrealizowany z uwagi na stwierdzone potencjalne negatywne 
oddziaływanie na gatunki, dla których został utworzony obszar specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Stawy w Brzeszczach. Tym samym, wariant ten został odrzuco-
ny. Natomiast wariant D na tle wariantów A i C prezentował się wyraźnie najgorzej 
pod względem techniczno-ruchowym i ekonomicznym (4 miejsce) oraz społecznym 
(3 miejsce).

GDDKiA poinformowała również, iż podjęła rozmowy z przedstawicielami Zarzą-
du i Dyrekcji Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o., prosząc jednocześnie 
o przygotowanie analizy oceny skutków prowadzenia drogi ekspresowej przez ww. 
obszar górniczy. Na analogiczną analizę GDDKiA oczekuje także od przedstawicieli 
Kompanii Węglowej i Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze”. Analizy te będą pomoc-
ne przy wyborze najkorzystniejszego wariantu uwzględniającego bezpieczeństwo użyt-
kowników drogi jak również prowadzonych prac wydobywczych.

W przypadku osiągnięcia kompromisu odnośnie do przebiegu zostanie zwołane 
posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych działającej przy General-
nym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, która wybierze wariant preferowany, 
rekomendowany następnie we wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z ustawą z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania oraz konsultacji społecznych i na 
tej podstawie wyda decyzję, w której wskaże ostateczny wariant przebiegu przedmio-
towej inwestycji.

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

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Po raz kolejny pragnę poruszyć kwestię weryfikacji przez wojewódzkie 

oddziały NFZ udzielanych świadczeń zdrowotnych w kontekście zgodności 
informacji o osobie wykonującej dane świadczenie oraz dacie udzielenia 
świadczenia z wykazanym w umowie personelem medycznym, harmono-
gramem pracy komórki organizacyjnej oraz indywidualnymi harmonogra-
mami pracy personelu medycznego. Przeprowadzane przez oddziały woje-
wódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia weryfikacje realizacji świadczeń 
polegają bowiem na restrykcyjnym sprawdzaniu harmonogramu pracy per-
sonelu. Według informacji zawartej w komunikacie nr 47/2013 w sprawie 
prawidłowej realizacji świadczeń w ramach umów zawartych z NFZ świad-
czenia udzielone niezgodnie z harmonogramem indywidualnym nie zostaną 
rozliczone.

Uważam, że tak ścisłe przestrzeganie harmonogramu jest możliwe naj-
wyżej w jednostkach z wydzielonym personelem, pracującym tylko w po-
radniach. Nie jest to możliwe na przykład w poradniach, w których praca 
powiązana jest z pracą w oddziałach szpitalnych, a szczególnie oddziałach 
zabiegowych, że względu na nieprzewidywalność zdarzeń medycznych.

W mojej ocenie udzielenie świadczenia przez personel spełniający wa-
runki kontraktowania i zgłoszony w Portalu Świadczeniodawcy gwarantuje 
jakość i prawidłowość udzielonego świadczenia i jako prawidłowo zrealizo-
wane świadczenie powinno być rozliczone i zapłacone przez NFZ. W prze-
ważającej większości przypadków dla pacjenta ważne jest to, że otrzymał 
świadczenie zdrowotne udzielone przez uprawniony, a więc fachowy perso-
nel, drugorzędny jest fakt, czy udzielił go lekarz X czy Y. Ścisłe przestrzega-
nie nieżyciowych zapisów znajdujących się w rozporządzeniu ministra zdro-
wia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (DzU nr 81, poz. 484) spowoduje zmniejszenie 
elastyczności udzielania świadczeń i w konsekwencji może w wielu przypad-
kach doprowadzić do zdezorganizowania pracy poradni specjalistycznych. 
Konieczność dokonywania ciągłych zmian w harmonogramach pracy perso-
nelu oznacza mnożenie procedur biurokratycznych, które w żadnym stopniu 
nie wpływają na poprawę realizacji świadczeń, a wręcz ją utrudniają.

Mając to na uwadze, proszę o ponowne, wnikliwe rozważenie możliwo-
ści dokonania modyfikacji – likwidacji obowiązujących obecnie, oderwanych 
od rzeczywistości uregulowań w szczególności w ten sposób, by w harmo-
nogramach nie figurowały sztywno (w danych godzinach) ściśle przypisane 
osoby uprawnione do udzielania świadczeń. Podniosłoby to z pewnością ich 
jakość i efektywność, z korzyścią dla pacjentów i personelu.

Pragnę również zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej 
za organizację pracy w SP ZOZ odpowiada dyrektor, a więc proponowane 
rozwiązanie pozwoli w odpowiedni sposób zabezpieczyć prawidłowość pro-
wadzonych porad specjalistycznych.

Proszę zatem o udzielenie informacji, czy ministerstwo podejmie stosow-
ne działania zmierzające do wprowadzenia modyfikacji obowiązujących pro-
cedur w przedmiotowym zakresie.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oddowiedd

Warszawa, 2013.08.26

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z pismem Pani Marii Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałka Senatu Rze-

czypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2013 r., znak: BPS/043-37-1584/13, skiero-
wanym do Ministra Zdrowia, w sprawie oświadczenia złożonego przez Pana Senatora 
Rafała Muchackiego, dotyczącego walidacji sprawozdań przeprowadzanych przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia ponownie 
zwróciło się o udzielenie wyjaśnień w niniejszej sprawie do Narodowego Funduszu 
Zdrowia. W oparciu o stanowisko tego podmiotu, udzielone pismem z dnia 19 sierp-
nia 2013 r., znak: NFZ/CF/DSOZ/2013/073/0359/1/22961/JU zauważyć należy, iż 
w treści art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, została zawarta zasada wskazująca, iż podsta-
wą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomię-
dzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu. Natomiast 
warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zostały szczegółowo zdefiniowane 
w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będących 
załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 81, poz. 484), zwanych dalej „OWU”, w konsekwencji stanowiących obligatoryjne 
postanowienia umów zawieranych ze świadczeniodawcami. Jak wynika z treści §9 
ust. 1 OWU, świadczeniodawca został zobowiązany do udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie 
harmonogramem pracy oraz planem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi załączniki 
do umowy. Za uszczegółowienie powyższego zapisu należy uznać §6 OWU, zgodnie 
z którym świadczenia opieki zdrowotnej powinny być udzielane osobiście przez osoby 
wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub 
określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z załącznikiem do umowy (ust. 1). Co należy 
w tym miejscu szczególnie zauważyć, ustęp drugi omawianego paragrafu wprowadza 
istotną zasadę, iż zmiany w ww. załączniku, wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddzia-
łu wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo 
– w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia z zastrzeżeniem, 
iż zmiany te nie mogą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonują-
cych zawód medyczny, określonych w odrębnych przepisach oraz w warunkach wy-
maganych od świadczeniodawców określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie 
art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 ustawy (ust. 3). Podkreślenia w tym miejscu 
wymaga stwierdzenie, iż powyższe rozporządzenie, w tym przytoczone zapisy §6 i 9 
OWU weszło w życie w dniu 13 maja 2008 r., a więc omówiony obowiązek nie po-
winien zostać uznany za konsekwencję istotnej zmiany, która została wprowadzona 
w stosunkowo krótkim okresie czasu. Podkreślić także należy, że zgodnie z art. 137 
ust. 2 ustawy, zapisy projektu ww. rozporządzenia podlegały uzgodnieniom z Naczel-
ną Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnymi 
organizacjami świadczeniodawców. Uzgodnienia takie, dotyczące treści rozporządze-
nia stały się tym samym obowiązujące dla wszystkich podmiotów prowadzących swo-
ją działalność w oparciu o warunki i zasady w nim zawarte. W związku z powyższym, 
jak wynika także ze stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiot ten jako in-
stytucja zarządzająca publicznymi środkami finansowymi, kierując się koniecznością 
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zapewnienia właściwej realizacji umów, jest zobligowany do monitorowania sprawo-
zdawczości, w tym także, pod względem zgodności udzielania świadczeń z zadeklaro-
wanym przez Świadczeniodawcę harmonogramem pracy. Narodowy Fundusz Zdrowia 
w przytoczonym stanowisku także oświadczył, iż zarówno reprezentatywne organiza-
cje świadczeniodawców, jak również sami świadczeniodawcy nie kwestionują koniecz-
ności realizowania świadczeń przez personel wykazany w załącznikach do zawartych 
umów o udzielanie świadczeń oraz konieczności realizacji świadczeń zgodnie z harmo-
nogramami pracy poszczególnych komórek organizacyjnych, a wskazują wyłącznie na 
uciążliwy w ich opinii, obowiązek przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia 
aktualnych danych o zmianach dotyczących personelu udzielającego świadczeń.

Podmiot ten wskazał także, iż świadczeniodawca ma każdorazowo możliwość 
udzielenia pisemnych wyjaśnień odnośnie do zaistniałych nieprawidłowości. Pisemne 
wnioski w przedmiotowej kwestii rozpatrywane są indywidualnie i w przypadku uza-
sadnionych merytorycznie powodów mogą zostać zaakceptowane, pod warunkiem, że 
nie stoją w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann



37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. 103

Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń na Uniwersytecie Wrocławskim, 

które miały miejsce podczas wykładu profesora Zygmunta Baumana, w jed-
nym z wywiadów stwierdził Pan: „Problem nacjonalizmu, ksenofobii i rasi-
zmu we Wrocławiu narastał od lat”.

Zjawisko to, jeśli diagnoza dotycząca jego występowania jest trafna, 
może być bardzo niebezpieczne. Zdaję sobie również sprawę z tego, że prze-
kaz medialny często bywa uproszczony. W związku ze stawianą przez Pana 
Ministra tezą, chciałbym zapytać o kilka faktów, które, jak sądzę, wpłynęły 
na jej ukształtowanie.

1. Jak wypadają na tle innych miast dotyczące Wrocławia dane ope-
racyjne, którymi dysponuje MSW, na temat zagrożenia ze strony skrajnych 
ruchów politycznych?

2. Czy interpretując wyniki ostatnich wyborów samorządowych, w któ-
rych brało udział również Narodowe Odrodzenie Polski, można podtrzymać 
tezę o mocnej pozycji ruchów radykalnych w naszym mieście, zwłaszcza 
w perspektywie lat? Czy znane są Panu wyniki NOP z innych miast?

3. Czy teza utożsamiająca ruch kibicowski z ruchami faszystowskimi ma 
podbudowę w faktach? Czy część wspólna obu ruchów jest na tyle widocz-
na, że można zestawiać ze sobą oba te podmioty?

4. Jakimi środkami do walki z aktami wandalizmu (nawet powodowane-
go niechęcią do osób o innym wyglądzie, na przykład o innym kolorze skóry), 
których nie mają w swoim zasięgu Pan oraz wojewoda, dysponuje prezydent 
miasta?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski

Oddowiedd�

Warszawa, 22 sierpnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 19 lipca 2013 roku (sygn. BPS/043-37-1585/13), 

przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Jarosława Ob-
remskiego podczas 37. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 roku w spra-
wie problemu nacjonalizmu, ksenofobii i rasizmu we Wrocławiu, pragnę zapewnić, że 
problematyka poruszona w wystąpieniu ma dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
kluczowe znaczenie, dlatego też podejmowane są działania mające na celu przeciw-
działanie i ograniczenie tych zjawisk.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych gromadzi informacje o przypadkach zdarzeń 
mogących mieć charakter przestępstw lub incydentów na tle nienawiści, opierając 
się m.in. na zgłoszeniach pochodzących od organizacji pozarządowych, podmiotów 
indywidualnych, a także informacjach ujawnionych w artykułach prasowych oraz ra-
portach i opracowaniach sporządzanych przez organizacje pozarządowe. Zgromadzo-
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ne informacje są na bieżąco analizowane i wykorzystywane m.in. przy sporządzaniu 
sprawozdań z realizacji przez Polskę międzynarodowych zobowiązań oraz planowaniu 
dalszych działań w zakresie przeciwdziałania przestępstwom na tle nienawiści.

Kwestia przeciwdziałania i zwalczania przejawów nietolerancji, ksenofobii i ogól-
nie pojętych przestępstw z nienawiści jest także jednym z priorytetów działania wro-
cławskiej i dolnośląskiej Policji. Powyższe działania są stale monitorowane przez 
Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do spraw Ochrony 
Praw Człowieka oraz konsultowane z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Poli-
cji do spraw Ochrony Praw Człowieka, w celu realizowania najwyższych standardów 
w przedmiotowym obszarze.

Komendant Miejski Policji we Wrocławiu w związku z pojawianiem się incydentów 
i przestępstw z nienawiści powołał także specjalną grupę funkcjonariuszy, która ma 
na celu przeciwdziałanie i zwalczanie ww. przestępstw.

Jednocześnie, w odniesieniu do kwestii działań operacyjnych w powyższym obsza-
rze uprzejmie informuję, że Policja w granicach ustawowych oraz w zakresie swojej 
kompetencji podejmuje czynności operacyjne w stosunku do konkretnych osób do-
puszczających się przestępstw lub co do których zachodzi podejrzenie popełnienia 
czynu zabronionego. Przy czym zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku 
o Policji (t.j.: Dz. U. z 2011 roku Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) Policja, w związku 
z wykonywaniem ustawowych zadań, zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, 
informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów, w związku 
z powyższym brak jest możliwości przekazania danych operacyjnych w przedmioto-
wym zakresie.

Przedstawiając powyższe, chciałbym jednocześnie wskazać, że prezentowanie ocen 
oraz opinii w pozostałym zakresie poruszonym przez Pana Senatora wykracza poza 
właściwość Ministra Spraw Wewnętrznych.

Łączę wyrazy szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Marcin Jabłoński 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Według prognoz specjalistów część państw Afryki w perspektywie kilku-

nastu lat stanie się największymi dostawcami ropy naftowej. Dobrym przy-
kładem takiego państwa, zwłaszcza w obliczu poprawy sytuacji politycznej 
i kilkunastoprocentowego wzrostu gospodarczego, jest Angola. Bogate złoża 
ropy i diamentów dają duże możliwości eksploatacyjne, a w konsekwencji 
rozwojowe. W ostatnim czasie można usłyszeć o zamiarze likwidacji placów-
ki dyplomatycznej w Luandzie.

Ze względu na przywołane fakty kieruję do Pana Ministra następujące 
pytania.

1. Czy plany dotyczące likwidacji ambasady w Angoli są prawdziwe, 
uargumentowane i skonsultowane z Ministerstwem Gospodarki?

2. Wiemy, że w ostatnich latach Polska udzieliła Angoli znacznej pomocy. 
Jakiej pomocy powinniśmy udzielać? Jaka droga jest lepsza – aktywna, czy-
li działalność podejmowana przez korpus dyplomatyczny (na przykład inwe-
stycje w górnictwo), czy pasywna, czyli udzielanie pomocy finansowej?

3. Czy jako jedno z większych państw Unii Europejskiej nie powinniśmy 
w większym stopniu zadbać o współpracę dyplomatyczną na linii Polska – 
państwa Afryki, a w dłuższej perspektywie również o będące efektem tej 
współpracy źródła energii pochodzące z tamtego rejonu świata?

4. Które z resortów organizują program „Go Africa”? Czy jest on wyni-
kiem współpracy Pańskiego resortu z Ministerstwem Gospodarki?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski

Oddowiedd�

Warszawa, 9 sierpnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

nr BPS/043-37-1586/13 z dnia 19 lipca br.) złożone podczas 37. posiedzenia Senatu 
RP, poniżej przedstawiam odpowiedzi na poszczególne pytania w nim zawarte:

1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie planuje likwidacji Ambasady RP w Lu-
andzie, ani żadnej innej placówki zagranicznej w Afryce Subsaharyjskiej. Re-
sort dostrzega potencjał gospodarczy w tej części świata i podejmuje działania 
mające na celu budowanie tam interesów gospodarczych RP. W maju br. zosta-
ła zorganizowana misja przedstawicieli blisko 20 polskich przedsiębiorstw do 
Angoli, pod kierownictwem Podsekretarz Stanu w MSZ, Pani Beaty Stelmach. 
Analogiczne misje gospodarcze zamierzamy skierować także do innych krajów 
afrykańskich, m.in. do RPA, Zambii, Konga i Etiopii.

2. Do roku 2010 r. Angola należała do grona najważniejszych beneficjentów pol-
skiej pomocy rozwojowej (od 2011 r. priorytetowym obszarem pomocy na kon-
tynencie afrykańskim jest Afryka Wschodnia). W kraju tym zrealizowano kil-
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kanaście projektów rozwojowych o charakterze socjalnym. Naszym głównym 
projektem w Angoli jest budowa Akademii Morskiej w Namibe, na południu 
kraju, finansowana z polskiego kredytu w ramach pomocy wiązanej. Obecnie 
trwa drugi etap tego przedsięwzięcia, na który udzieliliśmy kredytu pomocowe-
go o wartości 60 mln EUR. Przygotowywana jest trzecia faza obejmująca m.in. 
skierowanie polskich wykładowców. Tego typu pomoc chcielibyśmy kontynu-
ować również w innych krajach afrykańskich. Polska pomoc rozwojowa jest 
kierowana wprost do potrzebujących.

3. Resort spraw zagranicznych podziela opinię Pana Senatora Obremskiego o po-
trzebie intensyfikacji polskiej działalności dyplomatycznej w Afryce. Z uwagi na 
interesy państwa i możliwości budżetowe, MSZ stale analizuje polską obecność 
dyplomatyczną w tym regionie. W przypadku Afryki Subsaharyjskiej, ze wzglę-
du na niewielką liczbę placówek w stosunku do potrzeb RP (zaledwie 5), w naj-
bliższym czasie planowane jest ustanowienie reprezentacji dyplomatycznej RP 
w trzech stolicach: Dakarze, Dar es Salaam i Kinszasie, których głównym zada-
niem byłby rozwój dwustronnych relacji gospodarczych.

4. W styczniu br. Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych i innymi resortami zainicjowało Program „Go Africa”, którego 
celem jest zdynamizowanie współpracy gospodarczej z wybranymi krajami afry-
kańskimi, tj. Algierią, Nigerią, Angolą, Kenią, Mozambikiem i Republiką Połu-
dniowej Afryki. Integralną częścią programu jest internetowy portal informa-
cyjny o takiej samej nazwie. Zamieszczone są tam informacje dotyczące prowa-
dzenia działalności gospodarczej w ww. krajach, a także kalendarium wydarzeń 
branżowych, takich jak targi, wystawy czy konferencje.

Ważnym elementem „Go Africa” była organizacja w kwietniu br. pierwszej oficjal-
nej wizyty Premiera D. Tuska w Nigerii i towarzyszącej mu misji gospodarczej z udzia-
łem przedstawicieli blisko 50 firm. W maju br. miała miejsce, wspomniana już wizyta 
Minister B. Stelmach w Angoli. We wrześniu planowana jest kolejna jej podróż, tym 
razem do Republiki Kongo. Z kolei w październiku Premier D. Tusk ma udać się z wi-
zytą oficjalną do RPA i Zambii.

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

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Mukowiscydoza jest chorobą, którą w naszym kraju dotkniętych jest 

wiele osób. Wymaga ona specjalistycznego leczenia, którego podstawą jest 
izolacja chorych. Niestety Polska pod względem infrastruktury jest obecnie 
daleko w tyle nie tylko w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, ale rów-
nież jeśli chodzi o standardy Unii Europejskiej. Niekorzystne warunki i brak 
miejsca, które umożliwiałoby skuteczniejsze leczenie chorych, sprawia, że 
chorzy w Polsce żyją kilka, a nawet kilkanaście lat krócej niż w innych pań-
stwach. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą od 2008 r. podejmu-
je starania, które mają zaowocować powstaniem takiej instytucji. Mając na 
uwadze ograniczone możliwości finansowe budżetu, Zarząd Główny Polskie-
go Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą podjął decyzję o dofinansowaniu 
kliniki pod warunkiem jej formalnego wydzielenia. W związku z rozważaną 
przez władze Instytutu Matki i Dziecka inwestycją, polegającą na remoncie 
wydzielonej części oddziału w celu stworzenia kliniki mukowiscydozy, Pol-
skie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą deklaruje możliwość pozyskania 
i przeznaczenia środków finansowych na remont i wyposażenie takiego od-
działu. Potrzebne jest jednak wsparcie polityczne w celu zagwarantowania 
kontraktu NFZ umożliwiającego funkcjonowanie planowanej kliniki mukowi-
scydozy, której powstanie byłoby milowym krokiem w kierunku poprawy 
warunków leczenia polskich chorych na mukowiscydozę.

W nawiązaniu do przytoczonego problemu chciałbym zapytać Pana Mi-
nistra o dwie kwestie.

1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje w rozsądnie bliskim terminie otwo-
rzyć formalnie oddzielony oddział, który zapewniłby wspomnianą już nie-
zbędną izolację?

2. Jakie są szanse na uzyskanie niezbędnego wsparcia politycznego ze 
strony ministerstwa?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.08.14

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 37. posiedzenia Senatu w dniu 12 lipca 2013 r., przekazane przy piśmie 
z dnia 19 lipca 2013 r. znak: BPS/043-37-1587/13, w sprawie utworzenia Kliniki 
Mukowiscydozy w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, przedkładam Panu Mar-
szałkowi poniższe wyjaśnienie.

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) dy-
rektor instytutu jest organem właściwym w zakresie ustalania planów działalności 
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instytutu, realizowania polityki kadrowej, zarządzania mieniem instytutu, jak również 
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem tych 
należących do zakresu zadań rady naukowej. Dyrektor ustala również w uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi regulamin określający strukturę organizacyjną instytutu. 
W związku z powyższym stwierdzić należy, że podjęcie decyzji w sprawie utworzenia 
nowych ram organizacyjnych instytutu badawczego znajduje się w wyłącznej właści-
wości dyrektora instytutu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Minister Zdrowia może wystąpić z wnio-
skiem do Rady Ministrów o dokonanie w drodze rozporządzenia połączenia nadzoro-
wanych instytutów, ich podziału, przekształcenia lub likwidacji, jak również reorgani-
zacji polegającej w szczególności na zmianie nazwy, zakresu i przedmiotu działalności 
jednostki.

Odnosząc się do możliwości utworzenia w Instytucie Matki i Dziecka kliniki dedy-
kowanej leczeniu mukowiscydozy uprzejmie informuję, że chorzy na mukowiscydozę 
leczeni są obecnie w Instytucie Matki i Dziecka w Klinice Pediatrii na Oddziale Alergo-
logii, Mukowiscydozy i Chorób Płuc.

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka Pan dr Tomasz Maciejewski wyjaśnił, że utwo-
rzenie nowej jednostki organizacyjnej poświęconej wyłącznie leczeniu chorych na mu-
kowiscydozę wiąże się z zabezpieczeniem finansowania leczenia pacjentów, pozyska-
niem środków (spoza Instytutu) na remont i wyposażenie w niezbędny sprzęt medycz-
ny oraz zatrudnienie dodatkowej wyspecjalizowanej kadry.

Pan dr Tomasz Maciejewski poinformował, że w sytuacji finansowej w jakiej znaj-
duje się Instytut nie ma możliwości utworzenia nowej jednostki organizacyjnej poświę-
conej wyłącznie leczeniu chorych na mukowiscydozę. Dyrektor podkreślił również, że 
wystąpił do Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą z propozycją polegającą 
na utworzeniu 6 izolatek w Klinice Pediatrii Instytutu, w których w pierwszej kolejno-
ści hospitalizowani byliby pacjenci chorzy na mukowiscydozę. Propozycja Dyrektora 
Instytutu ma na celu zabezpieczenie potrzeb chorych przy jednoczesnym wykorzysta-
niu istniejących struktur i zasobów kadrowych Instytutu.

Przedkładając powyższe pragnę zapewnić, że resort zdrowia dokłada wszelkich 
starań, aby pacjenci chorzy na mukowiscydozę byli objęci wielospecjalistycznym le-
czeniem na odpowiednim poziomie.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Krzysztof Chlebus
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W trakcie posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia poświęconego aktual-

nej sytuacji chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, które odby-
ło się 16 kwietnia bieżącego roku, przedstawiciele środowisk eksperckich, 
w tym Polskiej Grupy Ekspertów HBV oraz HCV, omówili najważniejsze pro-
blemy związane z leczeniem tej grupy pacjentów. Nieprawidłowości, o któ-
rych wspominali, dotyczyły przede wszystkim doboru substancji leczniczych 
podawanych w poszczególnych stadiach choroby. Podczas posiedzenia pan 
minister Igor Radziewicz-Winnicki, reprezentujący resort zdrowia, deklaro-
wał gotowość do podjęcia działań, które pozwoliłyby na unormowanie lecze-
nia osób dotkniętych przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby. Istotnie 
w niedługim czasie po wspomnianym posiedzeniu komisji na liście refunda-
cyjnej pojawiły się nowoczesne leki, ale tylko dla chorych na HCV, a pacjenci 
zmagający się z HBV nie doczekali się żadnej zmiany.

Z przedstawionych mi informacji wynika, iż, mimo zaleceń polskich 
i światowych ekspertów, obowiązujący w Polsce program leczenia przewlek-
łego zakażenia wątroby wirusem HBV opiera się u większości pacjentów na 
stosowaniu lamiwudyny. Z udostępnionych mi opinii wynika, iż stosowanie 
jej prowadzi do wystąpienia oporności wirusa u większości chorych już po 
kilku latach stosowania, podczas gdy leczenie takie powinno trwać jak naj-
dłużej. Co gorsze, po uodpornieniu się wirusów na tę substancję są one mniej 
podatne na działanie silniejszych leków, podawanych w dalszej kolejności. 
Istnieje także zwiększone ryzyko pojawienia się wirusów opornych nawet 
na najnowsze leki, co jest jednoznaczne z całkowitą utratą możliwości le-
czenia i zwiększonym ryzykiem wystąpienia śmiertelnego i zdecydowanie 
bardziej kosztownego w leczeniu raka pierwotnego wątroby oraz marskości 
wątroby.

Biorąc pod uwagę to, że wirusowe zapalenie wątroby występuje często 
u młodych ludzi, stosowanie takiego typu leczenia jest zachowaniem niezro-
zumiałym, nie tylko ze względów medycznych, ale i ekonomicznych.

W związku z tym oraz deklaracjami Szanownego Pana Ministra podczas 
posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia zwracam się z uprzejmą prośbą o od-
powiedź na następujące pytania.

Czy Ministerstwo Zdrowia podjęło już działania mające na celu zmianę 
obowiązującego programu leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wą-
troby typu B?

Czy w przypadku podjęcia prac nad zmianami programu leczenia prze-
wlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B Ministerstwo Zdrowia bę-
dzie brało pod uwagę rekomendacje przedstawicieli środowisk eksperckich, 
w tym Polskiej Grupy Ekspertów HBV, której przedstawiciele obecni byli na 
posiedzeniu?

Z wyrazami szacunku 
i pozdrowieniami 
Andrzej Owczarek
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Oddowiedd

Warszawa, 2013.08.02

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Owczarka, złożone podczas 

37. posiedzenia Senatu w dniu 12 lipca 2013 r., przesłane przy piśmie z dnia 19 lipca 
2013 r. (BPS/043-37-1588/13), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) jakiekolwiek zmiany w programie lekowym, 
w tym programie Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B mu-
szą zostać poprzedzone procedurą złożenia wniosku przez podmiot odpowiedzialny, 
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, podmiot uprawniony do importu rów-
noległego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 
wytwórcę wyrobów medycznych, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybuto-
ra albo importera, a także podmiot działający na rynku spożywczym w myśl art. 24 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, 
poz. 696, z późn. zm.).

Uprzejmie informuje, że do Ministra Zdrowia został złożony wniosek przez podmiot 
odpowiedzialny o zmianę programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego za-
palenia wątroby typu B. Wnioskowana zmiana zakłada umożliwienie stosowania leku 
entekawir bezpośrednio po interferonach, bez konieczności wykrycia antygenu HBs.

W dniu 17 lipca 2013 r. Minister Zdrowia zlecił Prezesowi Agencji Oceny Techno-
logii Medycznych wydanie rekomendacji w sprawie zasadności wnioskowanej zmiany. 
Po wydaniu rekomendacji, Minister Zdrowia niezwłocznie podejmie decyzję w przed-
miotowym zakresie, biorąc pod uwagę kryteria art. 12 ustawy o refundacji, w tym 
opinię towarzystw naukowych i płatnika publicznego.

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

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 7 marca 2013 r. na 28. posiedzeniu Senatu do ministra rolnictwa 

i rozwoju wsi zostało wystosowane oświadczenie w sprawie nadużyć prawa 
na targach zwierząt. Głównym zarzutem, które kierują organizacje walczące 
o prawa zwierząt, jest niewypełnianie swoich obowiązków ustawowych przez 
Inspekcję Weterynaryjną. W odpowiedzi na wymienione wcześniej oświad-
czenie – z dnia 16 kwietnia 2013 r. – zostają wymienione działania podjęte 
przez Inspekcję Weterynaryjną, które mają na celu poprawę sytuacji.

W dniu 25 kwietnia 2013 r. na 32. posiedzeniu Senatu zostało wystoso-
wane oświadczenie z prośbą o wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowego funk-
cjonowania Inspekcji Weterynaryjnej. Na to oświadczenie została wystoso-
wana odpowiedź z dnia 3 czerwca 2013 r., w której nie ustosunkowano się 
do pytania zawartego w oświadczeniu.

Inspekcja Weterynaryjna sprawuje kontrolę nad targami zwierząt. We-
dług licznych raportów organizacji walczących o prawa zwierząt to właśnie 
zachowania przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej, poprzez ich bierną po-
stawę, są główną przyczyną nieprzestrzegania prawa. Kontrole i działania 
mające na celu zapobieganie łamaniu prawa na targach zwierząt są wyko-
nywane przez podmiot, którego funkcjonowanie powoduje owe nadużycia.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, jakie działania 
ministerstwo rolnictwa ma zamiar podjąć w stosunku do Inspekcji Weteryna-
ryjnej w związku z długotrwałymi nadużyciami i zaniedbaniami z jej strony.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.08.12

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 37. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 r. w sprawie nadzoru In-
spekcji Weterynaryjnej nad targowiskami, które zostało przekazane przez Panią Marię 
Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu RP przy piśmie znak BPS/043-37-1589/13 
z dnia 19 lipca 2013 r., uprzejmie informuję, że Inspekcja Weterynaryjna podejmuje 
działania mające na celu poprawę warunków prowadzenia targowisk oraz nadzoru 
Inspekcji nad tymi targowiskami. Szczegółowo zostało to omówione w piśmie do Pana 
Marszałka znak ŻW sdp/mj – 070-28(2)/2013 (1243) z dnia 8 kwietnia 2013 r., bę-
dącym odpowiedzią na poprzednie oświadczenia Pana Andrzeja Persona Senatora RP 
w tej samej sprawie.

Chciałbym poinformować Pana Marszałka, że Inspekcja Weterynaryjna realizuje 
zadania, określone w następujących aktach prawnych:
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– ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 112, poz. 744 j.t., z późn. zm.),

– ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, 
t.j.),

– ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.),

– ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.),

– ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976),

– ustawie z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 16, poz. 145, z późn. zm.),

– ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. 
Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.).

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi nie może oceniać funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej jedynie w zakresie 
realizowania przez nią nadzoru nad targowiskami, na podstawie raportów organizacji, 
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Kompleksowa analiza funkcjonowania Inspekcji jest dokonywana corocznie na 
podstawie przekazywanego przez Głównego Lekarza Weterynarii w terminie do dnia 
30 kwietnia każdego roku sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej 
za poprzedni rok.

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

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi pozbywania się 

groźnych ścieków poprzez odprowadzanie ich do rzek przez przedsiębior-
stwa na terenie całego kraju zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzie-
lenie informacji na ten temat.

Zarówno z informacji docierających do mojego biura senatorskiego we 
Włocławku, jak i z informacji przekazanych mi przez grupy ekologów wy-
nika, iż niektóre firmy odprowadzają szkodliwe dla zdrowia i środowiska 
ścieki do rzek i zbiorników wodnych. Pomimo kar pieniężnych nakładanych 
na przedsiębiorstwa tego rodzaju sprzeczne z polskim prawem rozwiązanie 
jest preferowane z uwagi na koszty.

W związku z tym, że nie ma precyzyjnych danych dotyczących liczby 
przedsiębiorców, na których nakładane są kary za wspomnianą działalność, 
i potencjalnego zagrożenia stanu wód w Polsce, proszę o udzielenie następu-
jących informacji. 

Jaka jest skala tego problemu? Jaka jest liczba przedsiębiorców, na 
których nałożono kary za odprowadzanie szkodliwych substancji do rzek 
i zbiorników wodnych w tym i w ubiegłym roku? Jakie są szacowane koszty 
alternatywnych metod pozbywania się ścieków? Jaki jest obecnie stan wód 
w Polsce?

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 19 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 19 lipca 2013 r. znak: BPS/043- 

-37-1590/13, dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Andrzeja Persona 
podczas 37. posiedzenia Senatu RP, w sprawie liczby przedsiębiorców, na których 
nałożono kary za odprowadzanie szkodliwych substancji do rzek i zbiorników wod-
nych oraz potencjalnego zagrożenia stanu wód w Polsce, w załączeniu przekazuję 
wyjaśnienia.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Beata Jaczewska



37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r.114

Oddowiedd na oświadczenie senatora Andrzeja Persona 
drzekazane dismem z dnia 19 lidca 2013 r. znak: BPS/043-37/1590/13

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2013 r., znak: BPS/043-37/1590/13, 
przekazujące oświadczenie senatora Andrzeja Persona w sprawie liczby przedsiębior-
ców, na których nałożono kary za odprowadzanie szkodliwych substancji do rzek 
i zbiorników wodnych oraz potencjalnego zagrożenia stanu wód w Polsce, uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje.

Jaka jest skala tego problemu?
Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, uwzględniającym przepisy UE, wpro-

wadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód i wymaga 
pozwolenia wodnoprawnego, które na wniosek podmiotu zamierzającego korzystać ze 
środowiska, wydaje właściwy organ ochrony środowiska, o którym mowa w art. 376 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 
poz. 150 z późn. zm.) dalej Poś. Ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 Poś, w tym 
zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego mogą być więc 
wprowadzane do wód lub do ziemi legalnie pod warunkiem, że stężenia zawartych 
w nich zanieczyszczeń nie przekraczają dopuszczalnych norm, określonych w pozwo-
leniu zgodnie z przepisami wykonawczymi tj. rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.).

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska, zgodnie z kompetencjami określonymi 
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 686) prowadzą kontrole w zakresie oceny spełniania warunków 
ww. decyzji przez podmioty korzystające ze środowiska. W przypadku stwierdzenia na-
ruszeń polegających na odprowadzaniu ścieków niespełniających norm jakościowych 
lub ilościowych, ustalonych w decyzjach organów ochrony środowiska lub braku po-
miarów monitoringowych, organy IOŚ wymierzają administracyjne kary pieniężne za 
okres trwania naruszenia. Wysokość kar, które są czasem bardzo dotkliwe, obliczana 
jest ściśle wg obowiązujących przepisów wykonawczych.

Niezależnie od powyższego należy wyjaśnić, że odrębną grupą przedsiębiorców, są 
podmioty korzystające ze środowiska nielegalnie, tj. bez wymaganych pozwoleń. Pozo-
stają one jednak poza sankcjami karnymi IOŚ, gdyż wg art. 292 pkt 2 Poś w przypad-
ku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty 
podwyższone o 500% za pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Organem właściwym w tej sprawie jest właściwy marszałek województwa. Z uwagi 
na powyższe organy IOŚ nie mają wiedzy o liczbie podmiotów nielegalnie korzystają-
cych ze środowiska.

Jaka jest liczba przedsiębiorców, na których nałożono kary za odprowadzanie szkod- 
liwych substancji do rzek i zbiorników wodnych w tym i ubiegłym roku?

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o Sprawozdanie z działalności 
kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska OŚ-2b, za rok 2012 dysponuje liczbą wy-
danych decyzji wymierzających kary za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków 
nieodpowiadających wymaganym warunkom. I tak w 2012 r. Wojewódzcy Inspektorzy 
Ochrony Środowiska wydali 526 decyzji wymierzających kary za okres trwania naru-
szenia, na łączną kwotę prawie 47 mln zł. Spośród tej liczby decyzji, w 242 przypad-
kach odroczono terminy płatności kar w związku z realizacją przez przedsiębiorców 
inwestycji, które zapewniają usunięcie przyczyn ponoszenia kar. Jeżeli realizowane 
przedsięwzięcie zostanie zakończone w wymaganym terminie i usunie przyczyny wy-
mierzenia kary, to nałożone kwoty kar zostaną rozliczone na poczet kosztów wykona-
nej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W chwili obecnej Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie dysponuje analogicz-
nymi danymi za I półrocze 2013 r., gdyż nie zakończył się jeszcze okres sprawozdaw-
czy. Dane te będą dostępne we wrześniu br.
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Jednocześnie Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie gromadzi informacji 
o liczbie przedsiębiorców, którym kary wymierzono. Liczba decyzji wymierzających 
kary nie jest tożsama z liczbą ukaranych podmiotów. Wynika to z faktu, że wielokrot-
nie wobec jednego przedsiębiorcy prowadzonych jest kilka postępowań administracyj-
nych w sprawie wymierzenia kar, np. za trzy koleje lata.

Jakie są szacowane koszty alternatywnych metod pozbywania się ścieków?
Dotychczas najwłaściwszym sposobem pozbywania się ścieków (wody pobrane 

pośrednio lub bezpośrednio ze środowiska, zużyte i zanieczyszczone na skutek dzia-
łalności człowieka) jest ich oczyszczanie w oczyszczalniach, poprzez redukcję zanie-
czyszczeń w nich zawartych do bezpiecznych norm określonych w przepisach i ich 
ponowne wprowadzenie do środowiska. Aktualnie brak jest alternatywnych metod 
pozbywania się ścieków na dużą skalę.

Jaki jest obecnie stan wód w Polsce?
W załączeniu przedkładam materiał zawierający informację o stanie wód w Polsce 

w roku 2012.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Beata Jaczewska

Załącznik
Ocena stanu wód w Polsce – rok 2012

Podstawa drawna wykonania oceny
Ocena stanu jednolitych części wód w 2012 roku wykonana została w oparciu 

o wartości graniczne i procedurę opisane w projekcie nowelizacji rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód po-
wierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, 
która uwzględnia wyniki paneuropejskiego ćwiczenia interkalibracyjnego w zakresie 
metodyk oceny elementów biologicznych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na ocenę stanu wód składa się stan ekologiczny 
(dla wód sztucznych silnie zmienionych: potencjał ekologiczny) i stan chemiczny. Pod-
stawą oceny stanu ekologicznego są tzw. elementy biologiczne (zespoły organizmów 
wodnych: fitoplankton, makrofity i fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe oraz 
ryby). Elementy fizyczno-chemiczne oraz hydromorfologiczne mają natomiast znacze-
nie wspomagające.

Rys. 1. Składowe oceny stanu jednolitych części wód
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Tab. 1. Sposób oceny stanu jednolitych części wód

Warunkiem wykonania oceny stanu jest dostępność danych umożliwiających oce-
nę stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego, chociaż dopuszcza się 
wykonanie oceny stanu w sytuacji, gdy brak jest oceny stanu/potencjału ekologicz-
nego lub stanu chemicznego, a odpowiednio stan chemiczny lub stan/potencjał eko-
logiczny wskazują na stan gorszy niż dobry.

Ocenę stanu weryfikuje się dodatkowo w oparciu o wymogi określone dla poszcze-
gólnych rodzajów obszarów chronionych, gdy oceniana jednolita część wód na takim 
obszarze się znajduje.

Podstawą wykonania oceny były wyniki zrealizowanego w latach 2010–2012 przez 
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska programu Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ) w zakresie badań wód powierzchniowych, przy czym wyniki z lat 
2010 i 2011 uwzględniono w ocenie w drodze dziedziczenia.

Ocena stanu rzek
Ocenę stanu jednolitych części wód rzecznych, w których zlokalizowane są punk-

ty pomiarowo-kontrolne PMŚ wykonały wojewódzkie inspektoraty ochrony środowi-
ska. Ocenę niemonitorowanych jednolitych części wód wykonał, na podstawie danych 
PMŚ, wg autorskiej metodyki Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy 
Instytut Badawczy. Niniejsze zestawienie uwzględnia wyniki ocen obydwu ww. grup 
jednolitych części wód.

Specjaliści z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska objęli monitorin-
giem i poddali ocenie stanu 1815 jednolitych części wód oraz dodatkowo 10 zbior-
ników zaporowych niebędących odrębnymi częściami wód. Po zastosowaniu metody 
ekstrapolacji otrzymano wyniki:

Stanu/potencjału ekologicznego:
∙ dla 1751 JCW w oparciu o rzeczywiste dane monitoringowe wykonane w punk-

cie pomiarowo-kontrolnym;
∙ dla 10 zbiorników zaporowych niebędących jednolitymi częściami wód w opar-

ciu o rzeczywiste dane monitoringowe wykonane w punkcie pomiarowo-kon-
trolnym;

∙ dla 2833 JCW poprzez przeniesienie wyników z innej podobnej monitorowanej 
części wód.
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Stanu chemicznego:
∙ dla 584 JCW w oparciu o rzeczywiste dane monitoringowe wykonane w punkcie 

pomiarowo-kontrolnym;
∙ dla 6 zbiorników zaporowych niebędących jednolitymi częściami wód w oparciu 

o rzeczywiste dane monitoringowe wykonane w punkcie pomiarowo-kontrol-
nym;

∙ dla 3997 JCW poprzez przeniesienie wyników z innej podobnej monitorowanej 
części wód.

Stanu wód:
∙ dla 1430 JCW w oparciu o rzeczywiste dane monitoringowe wykonane w punk-

cie pomiarowo-kontrolnym;
∙ dla 6 zbiorników zaporowych niebędących jednolitymi częściami wód w opar-

ciu o rzeczywiste dane monitoringowe wykonane w punkcie pomiarowo-kon-
trolnym;

∙ dla 3153 JCW poprzez przeniesienie wyników z innej podobnej monitorowanej 
części wód.

W poniższych tabelach przedstawiono statystyczne podsumowanie wyników ocen 
i analiz.

Tab. 2. Statystyczne podsumowanie wyników oceny stanu/potencjału ekologicznego 
wód w roku 2012 z uwzględnieniem wyników badań z lat 2010 i 2011 oraz z uwzględ-
nieniem wyników procedury przeniesienia ocen z podobnych monitorowanych JCW 
na niemonitorowane JCW rzek.

Ld. DORZECZE

KLASYFIKACJA STANU I POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO

KLASYFIKACJA 
STANU EKOLOGICZNEGO

KLASYFIKACJA POTENCJAŁU 
EKOLOGICZNEGO1)

LICZBA 
OCENIONYCH  
CZĘŚCI WÓD
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1 WISŁA 65 322 882 351 72 1692 339 346 190 94 969 2661

2 ODRA 9 397 556 95 21 1078 159 269 178 58 663 1742

3 DNIESTR   3   3     0 3

4 DUNAJ 2 2 4   8 2 1   3 11

5 JARFT   6   6     0 6

6 ŁABA  5 3   8     0 8

7 NIEMEN 1 14 23 0 0 38 1    1 39

8 PREGOŁA 0 85 28 1 0 114 3  3  6 120

9 ŚWIEŻA  3 1   4     0 4

10 UCKER      0     0 0

SUMA 77 828 1506 447 93 2951 504 616 371 151 1642 45942)

1) w tym 10 zbiorników zaporowych niebędących jednolitymi częściami wód rzek
2) 4586 JCW rzek – 2 niemonitorowane JCW rzek (2 JCW, dla których z powodu braku 
zgodności cech podobieństwa nie przeniesiono wyników ocen) + 10 zbiorników zaporo-
wych niebędących jednolitymi częściami wód = 4594
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Tab. 3. Statystyczne podsumowanie wyników oceny stanu chemicznego i ogólnego 
stanu wód w roku 2012 z uwzględnieniem wyników badań z lat 2010 i 2011 oraz 
z uwzględnieniem wyników procedury przeniesienia ocen z podobnych monitorowa-
nych JCW na niemonitorowane JCW rzek.

Ld. DORZECZE

OCENA STANU CHEMICZNEGO OCENA STANU

DOBRY PSD
LICZBA 

OCENIONYCH  
CZĘŚCI WÓD1)

DOBRY ZŁY
LICZBA 

OCENIONYCH  
CZĘŚCI WÓD2)

1 WISŁA 2090 565 2655 562 2097 2659

2 ODRA 923 818 1741 333 1406 1739

3 DNIESTR 3 3 3 3

4 DUNAJ 6 5 11 4 7 11

5 JARFT 6 6 6 6

6 ŁABA 7 1 8 5 3 8

7 NIEMEN 16 23 39 15 24 39

8 PREGOŁA 92 28 120 84 36 120

9 ŚWIEŻA 4 4 3 1 4

10 UCKER 0 0

SUMA 3138 1449 45873) 1006 3583 45894)

1), 2) w tym 6 zbiorników zaporowych niebędących jednolitymi częściami wód
3) 4586 JCW rzek – 2 niemonitorowane JCW rzek (2 JCW, dla których z powodu bra-

ku zgodności cech podobieństwa nie przeniesiono wyników oceny) – 3 monitorowane 
JCW rzek (3 JCW monitorowane, dla których z powodu braku pomiarów nie określono 
stanu chemicznego, i dla których z powodu braku cech wspólnych z innymi monitoro-
wanymi częściami wód nie przeniesiono wyników oceny stanu chemicznego) + 6 zbior-
ników zaporowych niebędących jednolitymi częściami wód, w których dokonano oceny 
stanu chemicznego = 4587

4) 4586 JCW rzek – 2 niemonitorowane JCW rzek (2 JCW, dla których z powodu braku 
zgodności cech podobieństwa nie przeniesiono wyników oceny) – 1 monitorowana JCW 
rzek (1 JCW monitorowana, dla której z powodu braku pomiarów nie określono stanu 
wód, i dla której z powodu braku cech wspólnych z innymi monitorowanymi częściami 
wód nie przeniesiono wyników oceny stanu) + 6 zbiorników zaporowych niebędących 
jednolitymi częściami wód, w których dokonano oceny stanu chemicznego = 4589

W poniższej tabeli przedstawiono statystyczne podsumowanie wyników oceny 
spełniania wymagań dla obszarów chronionych przez jednolite części wód zlokalizo-
wane w tych obszarach.

Tab. 4. Statystyczne podsumowanie wyników oceny monitoringu obszarów chronio-
nych w roku 2012 z uwzględnieniem wyników badań z lat 2010 i 2011.

Ld. DORZECZE

LICZBA CZĘŚCI WÓD 
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA 

DLA OBSZARÓW 
CHRONIONYCH

LICZBA CZĘŚCI WÓD 
NIESPEŁNIAJĄCYCH 

WYMAGAŃ DLA OBSZARÓW 
CHRONIONYCH

RAZEM

1 WISŁA 345 623 968

2 ODRA 265 499 764

3 DNIESTR 1  1

4 DUNAJ 3 3 6

5 JARFT  1 1

6 ŁABA 2 1 3

7 NIEMEN 10 2 12

8 PREGOŁA 26 4 30

9 ŚWIEŻA 1  1

10 UCKER   0

SUMA 653 1133 1786
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Ocena stanu jezior
W roku 2012 badania monitoringowe prowadzone były przez wojewódzkie inspek-

toraty ochrony środowiska oraz ich delegatury (łącznie 18 placówek badawczych na 
terenie 9 województw) na 143 jeziorach. Ze względu na dostępność odpowiednich 
danych, ocenie stanu ekologicznego poddano 141 z nich. Łączna ich powierzchnia 
wynosi 38 614,3 ha i łącznej objętości ponad 3,54 mld m3, co stanowi ponad 13% 
całkowitej liczby, 16% powierzchni i 21,1% objętości wód wszystkich jezior polskich 
o powierzchni przekraczającej 50 ha.

Zakres badań jezior obejmował podstawowe wskaźniki wymienione w rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 
dla substancji priorytetowych (Dz.U. nr 257, poz. 1545): chlorofil a (element biologicz-
ny) oraz wspomagające elementy fizyczno-chemiczne (fosfor całkowity, azot całkowity, 
widzialność krążka Secchiego, przewodność, warunki tlenowe). W większości przy-
padków ocenę stanu ekologicznego oparto jednak na zaleconym do stosowania przez 
GIOŚ multimetriksie fitoplanktonowym PMPL, a nie na chlorofilu a. Dla 80 jezior do-
stępne były także dane o roślinności (metoda makrofitowa ESMI), a dla 75 jezior dane 
o fitobentosie (wskaźnik okrzemkowy dla jezior IOJ).

Ocenę stanu chemicznego przeprowadzono dla 57 jezior, w których badane były, 
z odpowiednią częstotliwością, chemiczne wskaźniki jakości wód, wymienione w za-
łączniku 9 do rozporządzenia MŚ z 2011 r. Zakres badań w poszczególnych jeziorach 
był bardzo zróżnicowany i wynosił od 1 do 46 substancji.

W całej puli 141 poddanych ocenie jezior, niezależnie od typu prowadzonego na 
nich monitoringu, do klasy I (stan bardzo dobry) zaliczono tylko 16 jezior, co stanowi 
zaledwie 11,3% liczby wszystkich badanych zbiorników (tabela 3, tabela 4). Do klasy 
II (stan dobry) zaklasyfikowano 39 jezior (27,6%). Najwięcej, bo aż 47 jezior (33,3%) 
reprezentowało klasę III (stan umiarkowany). Znaczna liczba jezior przypadała na kla-
sę IV (stan słaby) – 23 części wód, stanowiących 16,3% wszystkich badanych. Podsu-
mowując, w 2012 roku dobry lub bardzo dobry stan ekologiczny reprezentowało 55 
spośród badanych jezior (39%), natomiast pozostałe 86 jezior (61%) zostało zaklasyfi-
kowane poniżej stanu ekologicznego dobrego.

Tab. 5. Wyniki oceny stanu ekologicznego JCW jezior monitorowanych w 2012 r.; BD – 
stan bardzo dobry, D – stan dobry, U – stan umiarkowany, S – stan słaby, Z – stan zły.

Klasa 
(stan)

Liczba 
jezior

%
Łączna 

dowierzchnia (ha)
%

Łączna objętość 
(tys. m3)

%

 I (BD) 16 11,3 3 301,3 8,5 196 418,7 5,5

II (D) 39 27,7 14 813,8 38,4 1 928 431,5 54,4

III (U) 47 33,3 12 456,1 32,3 1 026 758,3 29,0

IV (S) 23 16,3 4 863,7 12,6 240 965,9 6,8

V (Z) 16 11,4 3 179,4 8,2 149 971,7 4,2

Razem 141 100,0 38 614,3 100,0 3 542 546,1 100,0

Z 57 jezior poddanych ocenie stanu chemicznego 15 jezior znajduje się w stanie 
złym, przy czym wskaźnikami decydującymi były: kadm i jego związki, rtęć i jej związ-
ki oraz suma benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)piranu. Wszystkie te jeziora poło-
żone są w zachodniej części Polski – 8 w województwie lubuskim, 6 w wielkopolskim 
i 1 w zachodniopomorskim. Wśród jezior o złym stanie chemicznym aż 10 reprezentu-
je bardzo dobry stan ekologiczny, a dwa dobry stan ekologiczny.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami o ostatecznym stanie jeziora decyduje gorszy 
ze stanów: ekologiczny lub chemiczny. Jednak, nawet jeśli stan chemiczny nie jest 
badany, a stan ekologiczny ocenia się jako poniżej dobrego, to jest to wystarczający 
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powód, by stan ogólny jeziora ocenić jako zły. Podobnie, gdy badany jest wyłącznie 
stan chemiczny i jest on zły, to zbiornik reprezentuje zły stan ogólny. Stosując te zasa-
dy, dla 110 jezior, spośród 141 monitorowanych w 2012 roku, możliwe było określenie 
stanu ogólnego (tabela 4). Zdecydowana większość tych jezior znalazła się w grupie 
o złym stanie. W przypadku 7 jezior zdecydował o tym wyłącznie stan chemiczny (oce-
niony jako zły), podczas gdy stan ekologiczny tych jezior oceniono jako co najmniej 
dobry. Osiem jezior o złym stanie chemicznym charakteryzował umiarkowany, słaby 
lub zły stan ekologiczny. O złym stanie pozostałych 78 jezior zdecydował stan ekolo-
giczny oceniony jako poniżej dobrego, przy czym stan chemiczny był dobry (23 jeziora) 
lub nie był oceniony (55 jezior). Należy jednak pamiętać, że te oceny charakteryzują 
się różnym zakresem badań substancji priorytetowych w poszczególnych jeziorach, 
w zależności od rodzaju oddziałujących presji. Toteż wnioskowanie o niezbędnych 
działaniach naprawczych, na podstawie samej oceny może być ułomne. Jeziora w sta-
nie ekologicznym dobrym i bardzo dobrym, których nie badano pod kątem stanu che-
micznego pozostawiono bez oceny stanu ogólnego.

Ocena stanu ekologicznego znaczących części wód jezior w Polsce
W roku 2012 przeprowadzono ekstrapolację oceny stanu ekologicznego jezior ba-

danych w latach 2007–2012 na niezbadane znaczące części wód jezior (czyli jeziora 
o powierzchni przekraczającej 50 ha). Oceniono na tej podstawie, że stan co najmniej 
dobry reprezentuje 405 jezior (39% wszystkich jezior w Polsce o powierzchni przekra-
czającej 50 ha, których jest 1044), zaś w stanie gorszym niż dobry jest 639 znaczących 
części wód jezior (61%). Udziały jezior w poszczególnych klasach stanu ekologicznego 
są różne w poszczególnych obszarach dorzeczy. Opisane wyniki przedstawione zostały 
w formie graficznej.
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Tab. 6. Ocena stanu jezior badanych w 2012 roku w ramach monitoringu diagno-
stycznego, operacyjnego i badawczego, przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla sub-
stancji priorytetowych (Dz.U. nr 257, poz. 1545), w podziale na dorzecza; kody barwne 
zgodnie z rozporządzeniem
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STAN EKOLOGICZNY JEZIOR BADANYCH 
W 2012 ROKU W POLSCE 
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STAN EKOLOGICZNY JEZIOR BADANYCH 
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Konsorcjum, którego liderem jest Salini Polska, w dniu 3 kwietnia 2013 r. 

zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowy na kon-
tynuację budowy autostrady A1. Umowy te dotyczą trasy Toruń – Stryków 
na odcinku Czerniewice – Odolion i Odolion – Brzezie oraz trasy Brzezie – Ko-
wal. Zgodnie ze wspomnianymi umowami ukończenie budowy odcinka To-
ruń – Czerniewice – Brzezie o łącznej długości 34,5 km powinno nastąpić za 
niecały rok, zaś budowa odcinka Brzezie – Kowal o długości 29,5 km powin-
na zostać ukończona za rok. Konsorcjum ma zrealizować również wszystkie 
niedokończone przez poprzedniego wykonawcę elementy drogi, to jest war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni, prace na wiaduktach, węzłach autostrado-
wych i drogach serwisowych oraz pozostałą część nasypów.

Według GDDKiA obecny poziom zaawansowania zrealizowanych robót 
na odcinku autostrady Czerniewice – Brzezie wynosi około 60%, a na odcin-
ku Brzezie – Kowal około 50%. Zgodnie z warunkami określonymi w specy-
fikacji przetargowej oraz umowie wykonawca jest zobowiązany udostępnić 
oba odcinki do ruchu odpowiednio po ośmiu i dziewięciu miesiącach od pod-
pisania umowy.

Ze względu na opisaną sytuację zwracam się z prośbą o udzielenie in-
formacji na temat stanu zaawansowania robót oraz ewentualnych przewi-
dywanych opóźnień.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 30 lipca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2013 r. (sygn. akt BPS/043-37-1591/13) 

przekazujące oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona w sprawie budowy au-
tostrady A1 na odcinku Czerniewice – Kowal, informuję, iż zgodnie z art. 18 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), to Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządo-
wej, do którego należy wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych, w tym pełnienie 
funkcji inwestora w imieniu Skarbu Państwa oraz realizacja budżetu państwa w za-
kresie dróg krajowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po wypowiedzeniu poprzedniej 
umowy z winy wykonawcy, w dniu 3 kwietnia 2013 r. podpisała z konsorcjum firm 
SALINI POLSKA Sp. z o.o., IMPREGILO S.p. A, PBDiM Kobylarnia SA umowy na do-
kończenie A1 na odcinkach:

∙ węzeł Czerniewice – węzeł Odolion – węzeł Brzezie o łącznej długości 34,5 km 
z terminem realizacji 11 miesięcy od daty podpisania umowy,

∙ węzeł Brzezie – węzeł Kowal o długości 29,5 km z terminem realizacji 12 miesię-
cy od daty podpisania umowy.
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Wg stanu na dzień 14 lipca 2013 r. stan zaawansowania robót budowlanych ma-
jących na celu dokończenie inwestycji na pierwszym z ww. odcinków wynosi około 
4,94%, na drugim – 4,2%.

Na początku postęp robót na ww. odcinkach nie był zadowalający. Do przyczyn 
takiego stanu rzeczy należały głownie: brak odpowiedniej mobilizacji wykonawcy, pro-
blemy z zatwierdzaniem odpowiedniej ilości podwykonawców oraz niewystarczające 
finansowanie inwestycji. Wykonawca mimo dużej ilości czasu, jaki upłynął od termi-
nu przejęcia placu budowy na obydwu kontraktach, nie wykazywał pełnego zaanga-
żowania w prowadzenie robót, co mogło ostatecznie skutkować nieukończeniem prac 
w planowym terminie.

GDDKiA, pełniąc rolę inwestora, prowadzi stały nadzór nad postępem prac i po-
dejmuje wszelkie możliwe i zgodne z prawem działania, aby realizacja została zakoń-
czona zgodnie z przyjętym harmonogramem. W wyniku podjętych działań aktualnie 
systematycznie wzrasta zaangażowanie ludzi i sprzętu. Poprawie uległa mobilizacja 
i organizacja pracy Wykonawcy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Dziękuję za odpowiedź z dnia 2 kwietnia na oświadczenie złożone 

w dniu 21 lutego 2013 r. na 27. posiedzeniu Senatu. Sytuacja osób ze stomią 
jelitową, przedstawiona przez członków Polskiego Towarzystwa Stomijnego, 
w moim przekonaniu zasługuje na uwagę, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę 
problemy zasygnalizowane przez stomików.

Po zapoznaniu się z listą świadczeń i sprzętem refundowanym oraz po 
zaciągnięciu opinii osób borykających się z tym schorzeniem można dostrzec 
rozbieżności skutkujące niewystarczającym poziomem opieki. Świadczenio-
biorcom przysługuje refundacja worków samoprzylepnych jednorazowego 
użycia w ilości dziewięćdziesięciu sztuk na kwartał lub – w równowartości 
ich kosztów – inny sprzęt stomijny, odpowiednio do rodzaju schorzenia. We-
dług przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Stomijnego działających na tere-
nie Włocławka liczba zagwarantowanego bezpłatnego sprzętu niezbędnego 
do funkcjonowania jest zdecydowanie za mała. Z uwagi na higienę, komfort 
życia oraz specyfikę dolegliwości worki muszą być wymieniane co najmniej 
raz dziennie, a zdarza się, że częściej. Ponadto refundacja nie uwzględnia 
dodatkowych pomocy, które są niezbędne w utrzymaniu zdrowia, takich jak 
na przykład specjalistyczne gaziki – z płynem ochraniającym czy do zmywa-
nia skóry. Ponadto warto nadmienić, iż wymieniony sprzęt jest dostępny na 
rynku w innych cenach niż te, które są uwzględniane przy określaniu kwoty 
wydatków. W rezultacie chorzy otrzymują, zamiast dziewięćdziesięciu, około 
sześćdziesięciu siedmiu worków. Stres i dyskomfort, związane z brakiem 
pełnego dostępu do niezbędnych materiałów umożliwiających funkcjonowa-
nie, pogarszają dodatkowo stan zdrowia psychicznego osób, które muszą się 
borykać z wieloma uciążliwymi okolicznościami.

Odnosząc się do zawartości wyżej wspomnianej odpowiedzi na oświad-
czenie o pracach dotyczących nowego projektu rozporządzenia regulującego 
wykaz wyrobów medycznych oraz do opisanych wcześniej okoliczności, pro-
szę o udzielenie informacji na temat planowanych zmian i ich zakresu.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.08.12

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona, złożone podczas 

37. posiedzenia Senatu RP, znak BPS/043-37-1592/13, z dnia 19 lipca br., w sprawie 
sytuacji osób ze stomią jelitową, uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska w sprawie.

Uprzejmie informuję, iż przygotowany w resorcie zdrowia projekt rozporządzenia 
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, będącego realizacją 
upoważnienia ustawowego z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 
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leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) zastąpi obecnie obowiązu-
jące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami 
ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141, z późn. zm.).

Projektowana regulacja zawiera katalog wyrobów medycznych wydawanych na zle-
cenie wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysoko-
ści udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie oraz kryteria ich przyznawania, 
uwzględniając skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania, sposób ich wytwarzania, 
oraz możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej ze środków publicznych.

Jednocześnie proszę przyjąć, iż w projekcie rozporządzenia uwzględniono specyfi-
kę świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, stosując 
przy systematyce wyrobów medycznych przejrzyste i jasne podziały. Celem propono-
wanych zmian jest zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 
zaopatrzenia w wyroby medyczne odpowiadającej w możliwie najwyższym stopniu ak-
tualnemu zapotrzebowaniu społecznemu na zaopatrzenie w te wyroby, uwzględniając 
jednocześnie możliwości finansowe płatnika.

Jednocześnie uprzejmie zaznaczam, iż forma projektu rozporządzenia nie jest 
ostateczna i może ulec zmianie. W chwili obecnej projekt jest po konsultacjach we-
wnętrznych i prowadzone są intensywne prace mające na celu doprecyzowanie części 
rozwiązań. W myśl procedury legislacyjnej, niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Ko-
legium Ministra Zdrowia, projekt zostanie przekazany do konsultacji zewnętrznych 
w celu zapoznania opinii publicznej z propozycją opracowanych rozwiązań. Mając na 
względzie złożoność problematyki zawartej w projekcie planuje się skierowanie pro-
jektu rozporządzenia do konsultacji społecznych z 30-dniowym terminem zgłaszania 
uwag. Ostateczna forma projektu zostanie uzgodniona dopiero po analizie ewentual-
nych uwag zgłoszonych w procesie konsultacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu 2013 r. zgłosił się do mnie wójt gminy Kobylanka z proś-

bą o interwencję w jego sprawie. Pan wójt wnosi o odstępstwo od prze-
pisów techniczno-budowlanych określonych w rozporządzeniu ministra in-
frastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie 
zlokalizowania MOP w ciągu obwodnicy Stargardu Szczecińskiego. Niektóre 
parametry (odległości dotyczące pasów włączeń i wyłączeń między MOP 
istniejącymi i projektowanymi) są mniejsze niż określone w wyżej wymie-
nionym rozporządzeniu.

Z kopii dokumentów, jakie wójt gminy Kobylanka złożył w moim biu-
rze, wynika, że dnia 6 lutego 2013 r. wójt wystosował – za pośrednictwem 
wojewody zachodniopomorskiego, Wydziału Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej – pismo do ministra z prośbą o opinię w sprawie lokalizacji 
wyżej wymienionej inwestycji, a także w kwestii uzyskania odstępstwa od 
warunków technicznych. Do pisma załączył projekt planowanej inwestycji. 
W następstwie dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej, 
magister inżynier Elżbieta Piasecka, z upoważnienia wojewody zachodnio-
pomorskiego zwróciła się na piśmie (pismo z dnia 7 marca 2013 r. o sygn. 
AP-1.7840.22.10-1.2012 MB) do Pana Ministra o udzielenie upoważnienia 
do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisu §166 ust. 2 pkt 1 rozpo-
rządzenia ministra infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-
tuowanie.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 
9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – zgodnie z którą 
poseł lub senator ma prawo podjąć w ramach wykonywania swoich obowiąz-
ków poselskich lub senatorskich interwencję w organie administracji rządo-
wej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwo-
wym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepań-
stwowej w celu załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo 
w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajomić się z tokiem jej 
rozpatrywania – proszę o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie, na jakim eta-
pie jest rozpatrywanie tej sprawy lub też jak ta sprawa została zakończona.

Sławomir Preiss

Oddowiedd�

Warszawa, 8 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2013 r., znak BPS/043-37-1593/13, przy 

którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora Sławomira Preissa pod-
czas 37. posiedzenia Senatu w dniu 12 lipca 2013 r., w sprawie wniosku o upoważnie-
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nie do udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie loka-
lizacji miejsc obsługi podróżnych (MOP) w ciągu obwodnicy Stargardu Szczecińskiego, 
uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

W przedmiotowej sprawie Wojewoda Zachodniopomorski, pismem nr AP-1.7840.22. 
10-1.2012.MB z dnia 7 marca 2013 r., wystąpił z wnioskiem o odstępstwo od przepisu 
§166 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) w zakresie zastosowania nienormatywnych odległo-
ści pomiędzy projektowanymi MOP, a istniejącymi węzłami na odcinku obwodnicy 
Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi ekspresowej S10. Analiza formalnoprawna 
wniosku, poprzedzona uzupełnieniem brakującej dokumentacji (data wpływu do Mi-
nisterstwa – 17 maja 2013 r.) oraz opinią Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 8 lipca 2013 r., wykazała, że przedmiotowy wniosek należy uznać 
za bezprzedmiotowy.

Z dokumentacji załączonej do wniosku wynika, że projektowane MOP lokalizo-
wane są poza pasem drogowym. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260) pas 
drogowy to „wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 
powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczaniem i obsługą ruchu, a także urzą-
dzenia związane z potrzebami zarządzania drogą”. Definicja drogi stanowi natomiast, 
że przez „drogę” należy rozumieć „budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 
urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczo-
ną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym”.

W myśl §110 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie droga w zależności od potrzeb może być 
wyposażona w obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu, do których zalicza się 
m.in. MOP. Obiekty te mogą znajdować się w obrębie korony lub poza koroną drogi 
w zależności od ich przeznaczenia.

Jak zatem wynika z powyższego, skoro MOP stanowi element wyposażenia drogi 
mieszczący się w granicach pasa drogowego, to winien on być zlokalizowany w pasie 
drogowym.

Ponadto należy zauważyć, że lokalizacja MOP powinna być ustalana w decyzjach 
administracyjnych wydawanych w procesie przygotowania inwestycji drogowej tj. w de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwe-
stycji drogowej. Jednocześnie z informacji uzyskanych w GDDKiA wynika, że aktualnie 
nie przewiduje się lokalizacji MOP na obwodnicy Stargardu Szczecińskiego.

Zaproponowane we wniosku rozwiązanie należy rozpatrywać jako lokalizację 
obiektów usługowych, połączonych z drogą – obwodnicą Stargardu Szczecińskiego 
(S10) przez zjazdy. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z §9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzą-
dzenia stosowanie zjazdów na drodze klasy S jest zabronione.

Przedstawiając powyższe informuję, że stanowisko Ministerstwa Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej wraz z wyjaśnieniem przekazano do Zachodniopo-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem nr TA-6KD-557-51/13-123 z dnia 17 lipca 
2013 r.

z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 24 czerwca 2013 r. przedstawiciele spółki produkującej podkłady 

tramwajowe i kolejowe ThyssenKrupp Sp. z o.o. zwrócili się do mnie z proś-
bą o interwencję w ich sprawie. Sprawa dotyczyła pism wystosowanych 
przez tę spółkę do PKP PLK SA i do Pańskiego ministerstwa.

Po pozytywnym zakończeniu badań, po których okazało się, że spółka 
spełniała wszelkie wymogi, nastąpiła nieuzasadniona zmiana stanowiska 
PKP PLK SA. Firma skarży się również na opieszałość tego organu oraz na 
brak odpowiedzi na większość wystosowanych do niego pism, jak również 
w związku z organizowaniem zamkniętych posiedzeń, na które nie byli za-
praszani przedstawiciele spółki, której sprawa dotyczy.

Z przedstawionych mi przez przedstawicieli tej spółki pism wynika, 
że spółka ta wystosowała pisma do Pana Ministra z prośbą o interwencję 
w sprawie dopuszczenia na polski rynek kolejowy betonowych podkładów 
strunobetonowych.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora poseł lub senator ma prawo podjąć – w ramach 
wykonywania swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję 
w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub 
przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jed-
nostkach gospodarki niepaństwowej w celu załatwienia sprawy, którą wno-
si we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również 
zaznajomić się z tokiem jej rozpatrywania. W związku z powyższym proszę 
o udzielenie mi odpowiedzi na pytania, na jakim etapie jest rozpatrywanie 
tej sprawy, jakie rozwiązania lub interwencje zostały poczynione w tej spra-
wie, a także jakie jest stanowisko ministerstwa w powyższej kwestii.

Z wyrazami szacunku 
Sławomir Preiss

Oddowiedd�

Warszawa, 20 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na przesłane przy piśmie Nr BPS/043-37-1594/13 z dnia 19 lipca 

2013 r. oświadczenie senatora Sławomira Preissa złożone podczas 37. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 r. w sprawie dopuszczenia niemieckich podkładów 
kolejowych na polski rynek, uprzejmie informuję co następuje.

Z informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA wynika, że Thyssen 
Krupp GfT Polska Sp. z o.o. nie jest producentem podkładów kolejowych, a jedynie ich 
dostawcą, reprezentującym interesy dwóch niemieckich producentów podkładów.

ThyssenKrupp GfT Polska Sp. z o.o. nie wystąpiła do PKP PLK SA z ofertą w rozu-
mieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz dotychczas prowadzone były jedy-
nie rozmowy dotyczące warunków przeprowadzenia prób eksploatacyjnych niemiec-
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kich podkładów, stosownie do wymagań Urzędu Transportu Kolejowego na potrzeby 
uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. W celu umożliwienia przeprowa-
dzenia powyższej procedury, PKP PLK SA wydały indywidualne warunki techniczne 
wykonania i odbioru przedmiotowych podkładów oraz zapewniły poligon do przepro-
wadzenia badań eksploatacyjnych na swojej sieci.

ThyssenKrupp GfT Polska Sp. z o.o. została poinformowana, że z uwagi na róż-
nice występujące pomiędzy dotychczas stosowanymi w Polsce podkładami PS-94, 
a podkładami badanymi, wymagane będzie wprowadzenie zmian do obowiązujących 
w PKP PLK SA przepisów regulujących warunki techniczne. Informacja ta w ocenie 
PKP PLK SA była jedynie informacją partnerską.

Pozytywna opinia Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Wałbrzychu dotycząca 
ww. podkładów była w rzeczywistości wewnętrzną informacją dotyczącą przebiegu 
procesu. Opinia ta zawierała ocenę niemieckich podkładów ograniczoną do spostrze-
żeń dokonanych wyłącznie w okresie krótkotrwałej próbnej eksploatacji i nie powinna 
być dołączona przez Thyssen Krupp GfT Polska Sp. z o.o. do wniosku kierowanego do 
UTK o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, jako tzw. „opinia użytkow-
nika” w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym i przepisów wykonawczych.

W ocenie PKP PLK SA ze względu na złożoność sprawy udzielanie Spółce Thys-
sen Krupp GfT Polska odpowiedzi w oczekiwanym przez nią terminie jest wysoce 
utrudnione.

Podkłady dostarczone przez Thyssen Krupp GfT Polska Sp. z o.o. różnią się w spo-
sób istotny od powszechnie stosowanych w Polsce od lat rozwiązań, zarówno składem 
mieszanki betonowej, jak również sposobem zbrojenia. Od 1994 r. w Polsce stosowane 
są podkłady serii PS, w których cement jest wolny od alkaliów. Stąd już na początku 
procesu certyfikacji PKP PLK SA zaproponowała, w uzgodnieniu ze Spółką Thyssen 
Krupp GfT Polska, aby dodatkowo przy nazwie typu podkładu umieszczać wyróżnik 
np. C lub D, który jednoznacznie określałby, o jakie podkłady chodzi.

Jednocześnie należy podkreślić, że z uwagi na okoliczność, że podkłady betonowe 
są kluczowym elementem toru kolejowego, w ocenie PKP PLK SA ryzyka związane 
z podwyższoną zawartością alkaliów w cemencie są bardzo wysokie i mogą powodo-
wać poważne konsekwencje ekonomiczne i techniczne dla sieci kolejowej. Bezwarun-
kowe dopuszczenie takich rozwiązań nie znajduje uzasadnienia merytorycznego ani 
prawnego do ich wprowadzenia na rynek, przez producentów, którzy nie są w stanie 
spełnić wymagań krajowych, opartych o uznane normy europejskie, zaadoptowane 
dla potrzeb i warunków sieci PKP PLK SA.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Andrzej Massel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa 
oraz senatora Norberta Obryckiego

skierowane do marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Szanowna Pani Marszałek!
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (DzU 2001.112.1198 z późn. zm.) prawo do informa-
cji publicznej obejmuje uprawnienia do dostępu do posiedzeń kolegialnych 
organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prosimy zatem rozważyć, czy możliwe jest, aby transmisja z posiedzeń 
Sejmu była tłumaczona na język migowy.

Uważamy, że Sejm i Senat to instytucje, które powinny zadbać o to, aby 
każdy obywatel Polski miał możliwość dostępu do informacji i wysłuchania 
polityków.

Z poważaniem 
Norbert Obrycki 
 
Z szacunkiem 
Sławomir Preiss

Oddowiedd�

Warszawa, 13 sierpnia 2013 r.

Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2013 r. przekazujące tekst Oświadczenia 

senatorów Sławomira Preissa i Norberta Obryckiego złożonego na 37. posiedzeniu Se-
natu w dniu 12 lipca 2013 r. uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Sejmu 
– od dnia 1 września 2012 r. – transmitowane obrady Sejmu tłumaczone są na język 
migowy.

Z poważaniem 
 
Wicemarszałek Sejmu 
w z. Cezary Grabarczyk
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa 
oraz senatora Norberta Obryckiego

skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marszałku!
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (DzU 2001.112.1198 z późn. zm.) prawo do informa-
cji publicznej obejmuje uprawnienia do dostępu do posiedzeń kolegialnych 
organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prosimy zatem rozważyć, czy możliwe jest, aby transmisje z posiedzeń 
Senatu były tłumaczone na język migowy.

Uważamy, że Sejm i Senat to instytucje, które powinny zadbać o to, aby 
każdy obywatel Polski miał możliwość dostępu do informacji i wysłuchania 
polityków.

Z poważaniem 
Norbert Obrycki 
 
Z szacunkiem 
Sławomir Preiss

Oddowiedd�

Warszawa, 7 sierpnia 2013 r.

Szanowni Panowie Senatorowie 
Norbert Obrycki 
Sławomir Preiss

Podzielając opinię Panów Senatorów wyrażoną w oświadczeniu złożonym na 
37. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lipca 2013 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniż-
szych informacji.

Obecnie w Kancelarii Senatu trwają analizy zmierzające do zapewnienia realizacji 
tłumaczenia na język migowy internetowej transmisji posiedzenia plenarnego Senatu. 
Należy jednocześnie zaznaczyć, że prace dostosowawcze o charakterze technicznym, 
od momentu podjęcia ostatecznych decyzji i wyboru usługodawcy do czasu rozpoczę-
cia tłumaczenia, mogą potrwać nawet kilka miesięcy.

Z informacji, które uzyskała Kancelaria Senatu wynika, że szacunkowy, średnio-
roczny koszt takiego tłumaczenia (na żywo) kształtowałby się na poziomie ok. 100 000 zł 
brutto, na co składałyby się: koszt pracy tłumacza języka migowego (ok. 50 000 zł 
brutto) oraz koszt usługi wizualizacji tłumacza języka migowego podczas transmisji 
internetowej (ok. 50 000 zł brutto).

Pragnę również nadmienić, że tłumaczenie posiedzenia plenarnego parlamentu na 
język migowy jest zjawiskiem unikatowym na skalę europejską. Prócz Polski (Sejm 
RP), taki nowatorski i doniosły społecznie, projekt realizują jeszcze dwa europejskie 
kraje (Szwajcaria i Luksemburg). Aktualny stan prac podjętych przez Kancelarię Se-
natu pozwala mieć nadzieję, że od początku przyszłego roku Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej dołączy do tego grona.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie senatora Jana Rulewskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Moje oświadczenie ma związek z faktem, że 1 lipca weszła praktycznie 
w życie zmieniona ustawa o świadczeniach pielęgnacyjnych. Już na starcie 
jej obowiązywania pojawiły się zastrzeżenia osób objętych tą ustawą, mia-
nowicie środowisk do tej pory korzystających z dobroci ustawy przyznającej 
osobom, które zwolniły się z pracy w celu pielęgnacji najbliższych – rodziców, 
innych bliskich – świadczenie w wysokości 520 zł. Wprawdzie ustawa miała 
vacatio legis wynoszące pół roku, ale jak wynika z oglądu sytuacji, niemożli-
we było przygotowanie się tych osób do zmienionej sytuacji, zwłaszcza tych 
osób, które znajdują się w niejako ekstremalnej sytuacji. Kierując się swoimi 
wcześniejszymi krytycznymi spostrzeżeniami, jak również biorąc pod uwa-
gę sytuację obecną, uważam za zasadne skierowanie wniosku do premiera 
o wydanie rozporządzenia w związku z rządowym programem wspierania 
osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Treść tego wniosku ma 
charakter prośby i brzmi następująco.

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o świadcze-
niach pielęgnacyjnych i innych ustaw – DzU z 2012 r., poz. 1548 – mając na 
uwadze napływające zastrzeżenia co do zakresu obowiązywania ustawy, 
a przede wszystkim sytuację rodzin dotkniętych ciężkimi chorobami, sytu-
ację starców bez możliwości spełniania elementarnych funkcji życiowych, 
wnoszę o uruchomienie doraźnej pomocy w wysokości 520 zł na podstawie 
stosownej uchwały Rady Ministrów. Ta ograniczona pomoc skierowana by-
łaby do rozpoznanych przez ośrodki pomocy społecznej środowisk, w któ-
rych opieka, pełniona bezpośrednio przez członków rodzin, którzy w tym celu 
zrezygnowali z pracy zarobkowej, jest niezbędna.

W chwili obecnej są w tej kwestii dwa warunki, progi selekcji: dochód 
na członka rodziny i opiekunów nie większy niż 620 zł oraz obowiązek za-
przestania pracy zarobkowej. Jak łatwo wykazać, ustawa ta pogarsza sy-
tuację środowisk, o których mówiłem, gdyż skazuje je na życie poniżej progu 
egzystencjalnego, co w moim przekonaniu oznacza uchybienie art. 69 i 71 
konstytucji.

W chwili obecnej nie dostrzegam innych możliwości poprawienia sytuacji 
tych osób, na przykład ich powrotu do pracy po latach pielęgnacji bliskich. 
Dostrzegam za to, że brakuje środków w zasobach gmin, brakuje miejsc 
w domach pomocy społecznej. To zaś uzasadnia postawienie niniejszego 
wniosku.

Pragnę zauważyć, że środki na pomoc, o której mówię, mogą pochodzić 
z tej samej działki w budżecie – świadczenia rodzinne. Środki te nie są i nie 
będą wykorzystywane w obecnym roku budżetowym na zasiłki rodzinne.

Przy okazji chciałbym ponowić mój apel do premiera, aby podjął dzia-
łania – tym razem bardziej skuteczne – dotyczące zjawiska, które nastąpi 
w najbliższej przyszłości. We wrześniu nastąpi kolejna już wypłata zasiłków 
rodzinnych. Są to niewielkie środki, jednakże niezbędne do egzystencji bied-
nych rodzin z dziećmi. Kolejny raz pojawią się, co można już dziś przewi-
dzieć, wielotysięczne kolejki przed urzędami gmin. Kolejny raz Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej przemilczało wszelkie moje inicjatywy dotyczące 
rozwiązania tego przykrego i wstydliwego problemu. A inicjatywy te zmie-
rzały do zmiany ustawy bądź dotyczyły zawierania porozumień przez urzę-
dy, które zajmują się obsługą tych świadczeń. Niestety do tej pory, mimo 
upływu półtora roku, nie otrzymałem odpowiedzi w tych sprawach. I kolejny 
raz, począwszy od września, ci wszyscy ludzie ustawiać się będą w wielu-
settysięcznych kolejkach.

Jan Rulewski
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Oddowiedd�  
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 14 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 19 lipca 2013 r., skierowane do Pana Donalda 

Tuska Prezesa Rady Ministrów i przekazane zgodnie z właściwością do Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej, dotyczące oświadczenia senatora Jana Rulewskiego, złożonego 
podczas 37. posiedzenia Senatu w dniu 12 lipca 2013 r., w sprawie ustawy o świad-
czeniach rodzinnych, uprzejmie informuję.

Odnosząc się do wniosku o wydanie rozporządzenia w ramach rządowego programu 
wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, uprzejmie informuję, że 
stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie zostało Panu Senatorowi 
przedstawione w piśmie z dnia 26 lipca 2013 r. znak: DSR-IV-0702-4-1-TW/13, będą-
cym odpowiedzią na identyczny wniosek Pana Senatora z dnia 11 lipca 2013 r.

Odnosząc się do inicjatyw i postulatów Pana Senatora dotyczących zmian zasad 
przyznawania i dokumentowania przez osoby zainteresowane spełnienia warunków 
do otrzymywania świadczeń rodzinnych, uprzejmie informuję, że stanowisko Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie, wraz z informacją o prowadzonych już 
w resorcie pracach związanych z uproszczeniem i cyfryzacją procedur przyznawania 
świadczeń rodzinnych, zostało Panu Senatorowi przedstawione w pismach Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej: znak: DSR-IV-0702-30-1-TW/12 z listopada 2012 r., 
znak: DSR-IV-0702-11-1-TW/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. oraz znak: DSR-IV-0702- 
-11-2-TW/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Wiesława Dobkowskiego oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza 
oraz do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Wojewodo!
Otrzymaliśmy informację o bardzo trudnej sytuacji kilkudziesięciu pen-

sjonariuszy domu pomocy społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie 
„Mar-Kot” w gminie Przyłęk w województwie mazowieckim.

Osobom tym, na skutek działań podjętych przez wójta gminy, grozi eks-
misja na bruk, gdyż wójt zamierza przejąć zajmowany przez pensjonariuszy 
budynek na inne cele.

Sytuacja tych ludzi, wśród których są rodziny z małymi dziećmi, jest bar-
dzo poważna. Prosimy, by Pan Minister i Pan Wojewoda, w ramach swych 
kompetencji, przyjrzeli się tej sytuacji i podejmowanym przez organy gminy 
Przyłęk działaniom prowadzącym do zagrożenia bezdomnością wielu osób, 
w tym dzieci.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Bogdan Pęk 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski 
Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�  
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 13.08.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 19 lipca 2013 r. znak 

BPS/043-37-1597/MPPS/13 dotyczące oświadczenia senatorskiego złożonego przez 
Senatora Wojciecha Skurkiewicza w sprawie bardzo trudnej sytuacji kilkudziesięciu 
pensjonariuszy domu pomocy społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Mar--
-Kot” w gminie Przyłęk w woj. mazowieckim, udzielam następujących wyjaśnień, na 
podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego.
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Dom Dar Serca w Lucimi prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu 
„Mar-Kot” posiada wpis do „Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na 
terenie województwa mazowieckiego” pod nr WPS-VI.9420.59.2011. Zgodnie z doko-
nanym wpisem jest placówką całodobową przeznaczoną dla osób bezdomnych o za-
sięgu ogólnopolskim zapewniającą nocleg, wyżywienie oraz pomoc rzeczową. Budynek 
zlokalizowany w Lucimi, w którym Stowarzyszenie „Mar-Kot” prowadzi Dom Dar Serca 
stanowi własność Gminy Przyłęk. Umowę użyczenia budynku zawarto dnia 9 wrześ-
nia 2003 roku na okres 10 lat.

Obecnie w Domu Dar Serca w Lucimi przebywa 51 osób, w tym 24 dzieci. Od po-
czątku funkcjonowania na terenie Gminy Domu Dar Serca, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przyłęku udzielał pomocy osobom tam przebywającym. W pierwszym 
półroczu 2013 roku przebywającym udzielono między innymi pomocy w formie świad-
czeń wynikających z zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach 
uprawnionych do alimentów oraz z ustawy o pomocy społecznej. Ponadto trzynaścioro 
dzieci zamieszkujących z rodzicami w Domu Dar Serca objęto dożywianiem w ramach 
programu „Pomoc państwa w dożywianiu”, a w miesiącu wrześniu korzystały z wy-
prawki szkolnej. Dziesięciu mieszkańców schroniska w Lucimi posiadających status 
osoby bezrobotnej objęto działaniami aktywizującymi przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Zwoleniu. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu świadczyło na 
rzecz mieszkańców Domu pochodzących z terenu powiatu pomoc i wsparcie w zakre-
sie dofinansowania do środków pomocniczych i ortopedycznych ze środków PFRON 
oraz zapewniało możliwość korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psycho-
logicznego i socjalnego.

Według wyjaśnień Wójta Gminy Przyłęk budynek zagraża bezpieczeństwu przeby-
wającym tam osobom i w związku z tym nie może pozwolić na dalsze funkcjonowanie 
placówki w obecnym stanie technicznym (instalacja elektryczna z lat 60. ubiegłego 
wieku, uszkodzenie konstrukcji ścian i dachu, istniejące zacieki uszkadzające pod-
czas mrozów ściany, odpadający tynk).

Ponadto Rada Gminy Przyłęk podjęła decyzję o remoncie budynku w latach 
2014–2015 i przystosowanie go na mieszkania socjalne dla bezdomnych mieszkań-
ców Gminy Przyłęk. Zgodnie z podjętą przez Wójta Gminy Przyłęk decyzją umowa 
nie zostanie przedłużona z uwagi na wzrastające potrzeby w zabezpieczeniu potrzeb 
mieszkaniowych w formie mieszkań socjalnych dla mieszkańców Gminy i związanych 
z tym prac adaptacyjnych.

O braku możliwości przedłużenia umowy użyczenia, której termin mija w dniu 
8 września 2013 roku Wójt Gminy poinformował w miesiącu styczniu oraz czerwcu 
2013 roku Prezesa Stowarzyszenia ,,Mar-Kot”. Natomiast w odniesieniu do osób prze-
bywających w Domu Dar Serca w Lucimi Wójt wystosował, do właściwych dla miej-
sca ich ostatniego zameldowania, prezydentów/burmistrzów/wójtów, pisma z prośbą 
o zabezpieczenie lokali socjalnych dla tych osób. W przypadku jednej rodziny z terenu 
Gminy Przyłęk z dniem 1 lipca br. zapewniono zastępczy lokal socjalny.

W związku z przyznaną Stowarzyszeniu „Mar-Kot” dotacją w ramach otwartego 
konkursu Wojewody Mazowieckiego w 2010 roku na dofinansowanie realizacji zadań 
z zakresu pomocy społecznej Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego przeprowadził w grudniu 2011 roku kontrolę w zakresie prawidłowości 
jej wykorzystania. Wówczas w trakcie kontroli inspektorzy zwrócili również uwagę 
na nieodpowiednią sytuację mieszkańców Domu Dar Serca w Lucimi, a w szczegól-
ności dzieci zamieszkujących wraz z matkami, o czym został poinformowany Prezes 
Stowarzyszenia. Zwrócono się jednocześnie z prośbą o podjęcie działań mających na 
celu poprawę warunków bytowych mieszkańców. W miesiącu kwietniu br. przekaza-
no również do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami Prezesowi Stowarzyszenia inter-
wencję jednej z mieszkanek podnoszącą kwestię złych warunków mieszkaniowych, 
szczególnie dzieci.

W naszym przekonaniu standard placówki nie zapewnia jej mieszkańcom właś-
ciwych warunków bytowych. W szczególności dotyczy to dzieci. Zastrzeżenia nasze 
odnoszą się nie tylko do stanu technicznego budynku, ale także braku pracy socjalnej 
z osobami i rodzinami. Brak tej pracy doprowadził do wieloletniej bezdomności miesz-
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kańców placówki i uzależnienia od systemu pomocy społecznej. Nie przedłużając 
umowy użyczenia Gmina Przyłęk we współpracy z gminami ostatniego zameldowania 
osób przebywających w placówce zobowiązana jest obecnie podjąć właściwe działania, 
aby zapewnić tym osobom schronienie.

Wojewoda Mazowiecki ze swej strony zobowiązał się do monitorowania sytuacji 
oraz działań podejmowanych przez gminę Przyłęk mających na celu zapewnienie po-
mocy, w szczególności w znalezieniu schronienia.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu

Oddowiedd�  
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Warszawa, 9 sierpnia 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na Pani pismo BPS/043-37-1597 AMAZ/13 przekazuję informację 

i stanowisko na temat placówki prowadzonej przez stowarzyszenie „Mar-Kot” w gmi-
nie Przyłęk.

Dom Dar Serca w Lucimi jest prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu 
„Mar-Kot” w ramach działalności statutowej stowarzyszenia. Placówka jest wpisana do 
„Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa mazo-
wieckiego” pod nr WPS-VI.9420.59.2011. Zgodnie z dokonanym wpisem jest placówką 
całodobową przeznaczoną dla osób bezdomnych o zasięgu ogólnopolskim zapewniają-
cą nocleg, wyżywienie oraz pomoc rzeczową. Nie jest natomiast domem pomocy spo-
łecznej w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 roku poz.182 z późn. zm.). Budynek zlokalizowany w Lucimi, w którym 
Stowarzyszenie „Mar-Kot” prowadzi Dom Dar Serca stanowi własność Gminy Przyłęk. 
Umowę użyczenia budynku zawarto dnia 9 września 2003 roku na okres 10 lat.

Obecnie w Domu Dar Serca w Lucimi przebywa 51 osób, w tym 24 dzieci. Od po-
czątku funkcjonowania na terenie Gminy Domu Dar Serca Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przyłęku udzielał pomocy osobom tam przebywającym. W ostatnim pół-
roczu 2013 roku przebywającym udzielono między innymi pomocy w formie świad-
czeń wynikających z zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach 
uprawnionych do alimentów oraz z ustawy o pomocy społecznej. Ponadto trzynaścioro 
dzieci zamieszkujących z rodzicami w Domu Dar Serca objęto dożywianiem w ramach 
programu „Pomoc państwa w dożywianiu”, a w miesiącu wrześniu korzystały z wy-
prawki szkolnej. Dziesięciu mieszkańców schroniska w Lucimi posiadających status 
osoby bezrobotnej objęto działaniami aktywizującymi przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Zwoleniu. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu świadczyło na 
rzecz mieszkańców Domu pochodzących z terenu powiatu pomoc i wsparcie w zakre-
sie dofinansowania do środków pomocniczych i ortopedycznych ze środków PFRON 
oraz zapewniało możliwość korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psycho-
logicznego i socjalnego.
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Według wyjaśnień Wójta Gminy Przyłęk budynek zagraża bezpieczeństwu przeby-
wającym tam osobom i w związku z tym nie może pozwolić na dalsze funkcjonowanie 
placówki w obecnym stanie technicznym (instalacja elektryczna z lat 60. ubiegłego 
wieku, uszkodzenie konstrukcji ścian i dachu, istniejące zacieki uszkadzające pod-
czas mrozów ściany, odpadający tynk).

Ponadto Rada Gminy Przyłęk podjęła decyzję o remoncie budynku w latach 
2014–2015 i przystosowanie go na mieszkania socjalne dla bezdomnych mieszkań-
ców Gminy Przyłęk. Zgodnie z podjętą przez Wójta Gminy Przyłęk decyzją umowa 
nie zostanie przedłużona z uwagi na wzrastające potrzeby w zabezpieczeniu potrzeb 
mieszkaniowych w formie mieszkań socjalnych dla mieszkańców Gminy i związanych 
z tym prac adaptacyjnych. O braku możliwości przedłużenia umowy użyczenia, któ-
rej termin mija w dniu 8 września 2013 roku Wójt Gminy poinformował w miesiącu 
styczniu oraz czerwcu 2013 roku Prezesa Stowarzyszenia „Mar-Kot”. Natomiast w od-
niesieniu do osób przebywających w Domu Dar Serca w Lucimi Wójt wystosował do 
właściwych dla miejsca ostatniego zameldowania prezydentów/burmistrzów/wójtów 
pisma z prośbą o zabezpieczenie lokali socjalnych dla osób przebywających w Domu 
w Lucimi. W przypadku jednej rodziny z terenu Gminy Przyłęk z dniem 1 lipca br. 
zapewniono zastępczy lokal socjalny.

W związku z przyznaną Stowarzyszeniu „Mar-Kot” dotacją w ramach otwartego 
konkursu Wojewody Mazowieckiego w 2010 roku na dofinansowanie realizacji zadań 
z zakresu pomocy społecznej Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego przeprowadził w grudniu 2011 roku kontrolę w zakresie prawidłowości 
jej wykorzystania. Wówczas w trakcie kontroli inspektorzy zwrócili również uwagę 
na nieodpowiednią sytuację mieszkańców Domu Dar Serca w Lucimi, a w szczegól-
ności dzieci zamieszkujących wraz z matkami, o czym został poinformowany Prezes 
Stowarzyszenia. Zwrócono się jednocześnie z prośbą o podjęcie działań mających na 
celu poprawę warunków bytowych mieszkańców. W miesiącu kwietniu br. przekaza-
no również do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami Prezesowi Stowarzyszenia inter-
wencję jednej z mieszkanek podnoszącą kwestię złych warunków mieszkaniowych, 
szczególnie dzieci.

W naszym przekonaniu standard placówki nie zapewnia jej mieszkańcom właś-
ciwych warunków bytowych. W szczególności dotyczy to dzieci. Zastrzeżenia nasze 
odnoszą się nie tylko do stanu technicznego budynku, ale także braku pracy socjal-
nej z osobami i rodzinami. Brak tej pracy doprowadził do wieloletniej bezdomności 
mieszkańców placówki i uzależnienia od systemu pomocy społecznej. Nie przedłuża-
jąc umowy użyczenia Gmina Przyłęk we współpracy z gminami ostatniego zameldowa-
nia osób przebywających w placówce zobowiązana jest obecnie podjąć właściwe kroki, 
aby zapewnić tym osobom schronienie. Bezpośrednio za działania te odpowiedzialny 
jest gminny ośrodek pomocy społecznej.

Ze swej strony zobowiązuję się do monitorowania sytuacji oraz działań podejmo-
wanych przez gminę Przyłęk mających na celu zapewnienie pomocy, w szczególności 
w znalezieniu schronienia.

Z poważaniem 
 
Jacek Kozłowski
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Wiesława Dobkowskiego, Macieja Klimy 
oraz Przemysława Błaszczyka

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

Szanowni Panowie Ministrowie!
Poważne straty w rolnictwie europejskim powodują kolejne susze na-

wiedzające zwłaszcza południową część Europy. Według uzyskanych infor-
macji znaczne zmniejszenie tych strat można osiągnąć poprzez zastosowa-
nie technologii specyficznych szczepionek mikoryzowych z żywej grzybni. 
Technologia ta stosowana jest z powodzeniem w Polsce, gdzie istnieje firma 
zajmująca się komercyjną produkcją tego rodzaju szczepionek, a doświad-
czenia z ich zastosowaniem są bardzo pozytywne (producentem szczepionek 
jest firma „Mykoflor” mieszcząca się w Końskowoli, w regionie lubelskim). 
W ostatnim czasie są również pozytywne doświadczenia z zastosowaniem 
tych szczepionek na doświadczalnych plantacjach w Hiszpanii i Chorwacji. 
Można mieć nadzieję, że zastosowanie na szerszą skalę technologii mikory-
zacji znacząco ograniczy straty spowodowane przez susze, a także spowo-
duje zwiększenie ilości i jakości plonów.

Prosimy o informacje, czy Minister Rolnictwa i Minister Środowiska dys-
ponują wiedzą na temat pozytywnych efektów zastosowania technologii mi-
koryzacji w Polsce i czy przewidują jakieś działania zmierzające do wsparcia 
tej technologii, upowszechnienia i promowania jej w Polsce i w Europie lub 
przynajmniej wsparcia badań nad jej rozwojem.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz  Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski  Krzysztof Słoń 
Robert Mamątow  Wiesław Dobkowski 
Bogdan Pęk   Maciej Klima 
Marek Martynowski  Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�  
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 22 sierpnia 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Wojciecha Skurkiewicza wraz 

z grupą senatorów w sprawie zastosowania technologii mikoryzacji w Polsce przeka-
zuję poniższe informacje.

W przyrodzie występują dwa podstawowe typy mikoryzy, czyli symbiozy korzeni 
roślin z grzybami glebowymi. Pierwszy typ to mikoryza ektotroficzna (ekto-mikoryza), 
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a tworzą ją rośliny drzewiaste z grzybami głównie z klasy podstawczaków, w tym ja-
dalnych grzybów kapeluszowych takich jak borowik czy maślak. Grzyby ekto-miko-
ryzowe charakteryzują się m.in. tym, że mogą one rozwijać się na pożywkach sztucz-
nych, czyli wytwarzanych w laboratorium i w związku z tym można stosunkowo łatwo 
i tanio uzyskiwać dużą biomasę tych grzybów – co jest bardzo ważnym elementem 
w produkcji preparatów (szczepionek) mikoryzowych. Szczepionki ekto-mikoryzowe 
wytwarzane są w wielu krajach, w tym także w Polsce (nie tylko przez firmę „Myko-
flor”) i z powodzeniem stosowane są one do mikoryzacji sadzonek drzew i krzewów, 
zwłaszcza w szkółkach drzew leśnych.

Drugi typ mikoryzy to endo-mikoryza, a tworzą ją rośliny zielne, w tym prawie 
wszystkie rośliny uprawne, z grzybami glebowymi z klasy Glomeromycotina. Grzyby 
endo-mikoryzowe, w odróżnieniu od wyżej opisanych, nie rozwijają się na podłożach 
sztucznych i w związku z tym do ich namnażania muszą być wykorzystywane żywe 
tkanki czyli korzenie roślin. Stwarza to oczywiście duże trudności w masowej produk-
cji szczepionek grzybów endomikoryzowych i powoduje, że preparaty te są drogie i nie 
mają szerszego zastosowania w polowej produkcji roślinnej. W niektórych krajach są 
produkowane, ale wykorzystuje się je na niewielką skalę, najczęściej do zwiększenia 
populacji tych grzybów w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi lub sztucz-
nych utworach glebowych, np. hałdy pokopalniane.

Badania przeprowadzone w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przez 
prof. J. Czajkowską-Strzemską w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej IUNG wykazały, 
że grzyby endo-mikoryzowe powszechnie występują w naszych glebach i większość 
najważniejszych roślin uprawy polowej takich jak zboża i rośliny motylkowate tworzy 
efektywne symbiozy z grzybami mikoryzowymi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspiera wszelkie działania zmierzające do uno-
wocześniania polskiego rolnictwa i stosowania nowych technologii produkcji finansu-
jąc badania prowadzone w nadzorowanych przez Ministra instytutach.

Obecnie w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach w Pracowni Rizosfery pro-
wadzone są badania nad mikoryzami oraz technologiami aplikacji inokulatów mi-
koryzowych w ogrodnictwie. W wyniku tych badań potwierdzono korzystny wpływ 
mikoryzacji roślin na poprawę wzrostu i plonowania roślin sadowniczych oraz ich 
lepszą adaptację do stresów środowiskowych, w tym do stresu suszy. W warunkach 
suszy zaobserwowano lepszą przeżywalność mikoryzowanych roślin borówki amery-
kańskiej, truskawki i innych gatunków roślin sadowniczych w porównaniu do roślin 
niemikoryzowanych. Mikoryzacja pozwala również ograniczyć nawożenie NPK. Bada-
nia preparatów firmy Mykoflor prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa wykazały wpływ 
tych preparatów na podwyższoną odporność roślin na stresy środowiskowe, w tym na 
stres suszy.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach w ramach projektu EkoTechProdukt 
współfinansowanego przez Unię Europejską utworzył kolekcje symbiotycznych bak-
terii i grzybów mikoryzowych naturalnie zasiedlających korzenie roślin sadowniczych 
(SYMBIO BANK). Opracowane preparaty mikoryzowe (na bazie zasobów SYMBIO 
BANK-u) oraz metody ich aplikacji są wdrażane do praktyki ogrodniczej w ramach 
współpracy Instytutu Ogrodnictwa z firmami zajmującymi się wytwarzaniem prepa-
ratów mikoryzowych. Wyniki badań oraz technologia mikoryzacji upowszechniane 
i promowane są przez Instytut Ogrodnictwa w ramach projektu EkoTechProdukt, np.: 
w czasie Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi, na Targach Międzynarodo-
wych „Dni Ogrodnika” w Gołuchowie czy też w ramach organizowanej przez Instytut 
Ogólnopolskiej Konferencji Wdrożeniowej „Nauka-Praktyce”.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Krystyna Gurbiel
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Stanowisko 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 23 lipca 2013 r.

Pan 
Stanisław Kalemba 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przekazuję, według właściwości, oświadczenie senatora Wojciecha 

Skurkiewicza, złożone wspólnie z innymi senatorami, w sprawie pozytywnych efektów 
zastosowania technologu mikoryzacji w Polsce i działań zmierzających do jej wspar-
cia, upowszechniania i promowanie jej w Polsce i w Europie.

Uprzejmie informuję, że zagadnienia zawarte w oświadczeniu nie należą do kom-
petencji Ministra Środowiska.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, 

Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Wiesława Dobkowskiego oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Media szeroko informowały o tym, że sąd w Nowej Hucie umorzył po-

stępowanie karne przeciwko urzędniczce zajmującej wysokie stanowisko 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczące przy-
jęcia łapówki w kwocie 15 tysięcy zł, uznając, że kwota łapówki jest zbyt 
mała, żeby taki czyn ścigać.

Ta pobłażliwość wobec urzędnika wysokiej rangi, który dopuścił się ko-
rupcji dotyczącej znacznej kwoty jest zdumiewająca. Znany jest przypadek 
niepełnosprawnego, cierpiącego na zaburzenia psychiczne Łukasza Z., który 
w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Brzezinach, woje-
wództwo łódzkie, został oskarżony i skazany na jeden rok bezwzględnego 
pozbawienia wolności za korupcję polegającą na tym, że do prośby o widze-
nie z matką wysłanej do prokuratury dołączył banknot o nominale 10 zł.

Wiemy, że sądy są niezawisłe, a prokuratorzy niezależni, ale elemen-
tarna sprawiedliwość powinna zostać zachowana. W demokratycznym pań-
stwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej nie 
może być tak, że skorumpowany urzędnik jest bezkarny, a represja za ko-
rupcję dotyczącą 10 zł jest stosowana wobec niepełnosprawnego chłopca.

Oczekujemy, że Pan Prokurator Generalny przyjrzy się tym sprawom 
i podejmie działania prawne przywracające elementarną sprawiedliwość, 
a ponadto podejmie takie działania, aby do podobnej niesprawiedliwości nie 
dochodziło w przyszłości. Sądy są niezawisłe, ale opisana przez nas nie-
sprawiedliwość miała swój początek w działaniach prokuratury.

Sprawę Łukasza Z. polecamy szczególnej uwadze, bowiem wiele wska-
zuje na to, że w tym przypadku mamy do czynienia z wieloletnim więzieniem 
człowieka, który jest psychicznie chory i nieświadomy swoich czynów. Jego 
sprawa była przedmiotem osobnego oświadczenia złożonego na poprzednim 
posiedzeniu Senatu.

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

Oddowiedd�

Warszawa, 19.08.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 19 lipca 2013 r., dotyczące oświad-

czenia Senatorów Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja 
Pająka, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa 
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Słonia, Wiesława Dobkowskiego i Przemysława Błaszczyka z dnia 12 lipca 2013 r., 
złożonego na 37. posiedzeniu Senatu, dotyczącego dwóch spraw, a mianowicie postę-
powań przygotowawczych Prokuratury Okręgowej w Krakowie sygn. VI Ds. 18/09/S 
i Prokuratury Rejonowej w Brzezinach sygn. 1 Ds. 790/08, zakończonych wyrokami 
sądowymi, uprzejmie informuję, że w pierwszej z nich w dniu 30 czerwca 2010 r. zo-
stał skierowany do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie akt oskar-
żenia m.in. przeciwko osobie pełniącej funkcję publiczną, jako oskarżonej o to, że:

w okresie pomiędzy nieustalonym dniem lipca 2003 r. a 10 września 2003 r. w Kra-
kowie i Wieliczce przyjęła, jako Zastępca Dyrektora do Spraw Zarządzania Ruchem 
i Transportem Zarządu Dróg i Komunikacji w Krakowie, od dyrektora produkcji SA Bu-
dostal 5, w związku z pełnieniem przez siebie funkcji publicznej, w zamian za zapew-
nienie szczególnych względów i przychylności dla spółki Budostal 5 SA, uczestniczącej 
w zamówieniach publicznych organizowanych przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Kra-
kowie na inwestycje budowlane w drogownictwie oraz prowadzącej roboty budowlane, 
w wyniku umów zawieranych z Zarządem Dróg i Komunikacji w Krakowie, korzyść 
majątkową w postaci wykonania przez firmę ZRB „Col-Mir Mirosław Styczeń” na koszt 
spółki Budostal 5 SA usług budowlanych, polegających na ociepleniu należącego do 
niej domu, położonego w Wieliczce przy ul. Batalionów Chłopskich 19 o wartości nie 
mniejszej niż 15.143,08 zł, tj. o przestępstwo z art. 228 §1 k.k.

Tym samym aktem oskarżenia objęto również innych, w tym osobę wręczającą 
korzyść majątkową, którą oskarżono o popełnienie czynu spenalizowanego w art. 229 
§1 k.k.

Postanowieniem sygn. II K 508/10/N z dnia 29 października 2010 r. wskazany 
powyżej Sąd stwierdził brak właściwości i przekazał tę sprawę Sądowi Rejonowemu 
w Wieliczce, który z kolei wszczął spór kompetencyjny. Sąd Okręgowy w Krakowie po 
rozpoznaniu sporu, ostatecznie przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu dla Krakowa--
-Nowej Huty w Krakowie.

W dniu 28 grudnia 2011 r., na pierwszym terminie rozprawy, pozostali oskarże-
ni, w tym udzielający korzyści majątkowej, wnieśli o wydanie wyroku skazującego 
w trybie art. 387 k.p.k. Prawomocnym wyrokiem z dnia 28 grudnia 2011 r. sygn. II 
K 202/11/N udzielający korzyści został uznany za winnego zarzucanych mu czynów 
i skazany na karę po 8 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania na okres dwóch lat próby, karę grzywny w wysokości 100 stawek dzien-
nych po 30 zł i zwrot kosztów. Jednocześnie Sąd wyłączył sprawę osoby pełniącej 
funkcję publiczną do odrębnego rozpoznania.

Postanowieniem sygn. II K 586/12/N z dnia 18 grudnia 2012 r. Sąd umorzył, 
przed skierowaniem na rozprawę, sprawę oskarżonej, przyjmując za podstawę swego 
orzeczenia art. 339 §3 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 17 §1 pkt 6 k.p.k., wobec przedaw-
nienia karalności czynu, przy przyjęciu, iż stanowi on przypadek mniejszej wagi, tj. 
występek z art. 228 §1 i 2 k.k.

Przedmiotowe orzeczenie zostało zaskarżone przez prokuratora, w wyniku cze-
go Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem sygn. IV Kz 57/13 z dnia 18 lutego 
2013 r., uwzględniając w całości zażalenie prokuratora, uchylił je i sprawę przekazał 
Sądowi I instancji do merytorycznego rozpoznania.

Sprawa aktualnie toczy się pod sygn. II K 586/12/N. Do tej pory odczytano akt 
oskarżenia, oskarżona złożyła wyjaśnienia, w których w dalszym ciągu nie przyznała 
się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Ponadto Sąd przesłuchał w charakterze 
świadka osobę udzielającą korzyści majątkowej, który potwierdził fakt wręczenia ko-
rzyści majątkowej oskarżonej, podtrzymując wcześniej składane w tej sprawie wyja-
śnienia. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 5 września br.

W odniesieniu do drugiej sprawy, pozostającej w zainteresowaniu Panów Se-
natorów RP, uprzejmie informuję, że akta sprawy Sądu Okręgowego w Łodzi sygn. 
IV K 27/10 [Prokuratury Rejonowej w Brzezinach sygn. 1 Ds. 790/08] były badane 
w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej pod kątem możli-
wości wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji.

W wyniku tej czynności nie stwierdzono, by w procedowaniu Sądu zaistniały uchy-
bienia określone w art. 523 §1 k.p.k.
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Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że Łukasz Z. oskarżony został w przedmio-
towej sprawie o popełnienie łącznie dwunastu czynów, w tym m.in. sprowadzenia nie-
bezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia, wymuszenia rozbójniczego, gróźb karal-
nych, znieważenia funkcjonariuszy publicznych. Sąd uznał go winnym ich popełnienia 
i skazał wyrokiem z dnia 17 marca 2010 r. na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawie-
nia wolności, orzekając jednocześnie terapeutyczny system wykonywania tej kary.

Przytoczony przez Panów Senatorów RP przykład dotyczył zarzutu z punktu III 
aktu oskarżenia, o to że:

w dniu 10 grudnia 2008 r. w Brzezinach w liście do Prokuratury Rejonowej w Brze-
zinach, na nazwisko osoby pełniącej funkcję publiczną – asesora w tej jednostce, prze-
siał banknot 10-złotowy, wręczając w ten sposób korzyść majątkową, w zamian za 
udzielenie widzenia z matką oraz obiecał udzielić dalszej korzyści majątkowej w kwo-
cie 100-krotnie wyższej, w zamian za umożliwienie ucieczki z aresztu śledczego, co 
stanowi naruszenie przepisów prawa, przy czym w czasie popełnienia zarzucanego mu 
czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia swojego 
czynu i pokierowania swoim postępowaniem w myśl art. 31 §2 k.k., tj. o czyn z art. 229 
§1 k.k. w zw. z art. 31 §2 k.k.

Art. 31 §2 k.k. przewiduje – w przypadkach znacznego stopnia ograniczenia zdol-
ności rozpoznania czynu lub pokierowania swoim postępowaniem – możliwość dla 
Sądu zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Sąd skazał Łukasza Z. za czyny 
opisane w punkcie III i V [w dniu 26 września 2008 r. w Łodzi w korespondencji skiero-
wanej do osoby pełniącej funkcję publiczną – prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-
-Śródmieście, udzielił ww. korzyści majątkowej, przesyłając kartę telefoniczną o warto-
ści 24 zł, w zamian za pośredniczenie w kontaktach z prasą oraz obiecał udzielić korzy-
ści majątkowej w kwocie 50.000 zł w zamian za pomoc w ucieczce z aresztu śledczego, 
co stanowi naruszenie przepisów prawa, przy czym w czasie popełnienia zarzucanego 
mu czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czy-
nu i pokierowania swoim postępowaniem w myśl art. 31 §2 k.k., tj. o czyn z art. 229 §1 
i 3 k.k. w zw. z art. 31 §2 k.k.] aktu oskarżenia na karę 1 roku pozbawienia wolności.

Jak wspomniałem powyżej, w wyniku badania akt sprawy nie stwierdzono pod-
staw do wniesienia kasacji, o czym Łukasza Z. informowano trzykrotnie, pismami 
sygn. PG IV KSK 520/10 z dni 15 grudnia 2010 r., 10 lutego i 15 kwietnia 2011 r. 
Sprawę analizowano zatem trzykrotnie, nie znajdując podstaw do zmiany stanowiska 
odmawiającego wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Podstawą wniesienia kasacji, zgodnie z treścią art. 523 §1 k.p.k., mogą być je-
dynie uchybienia wymienione w art. 439 k.p.k. lub inne, rażące naruszenie prawa, 
jeżeli mogło mieć ono istotny wpływ na treść orzeczenia. Podkreślić należy, że opinia 
sądowo-psychiatryczna, tak pisemna, jak i ustna, złożona przez biegłych w toku roz-
prawy, była jasna, pełna i pozbawiona sprzeczności, brak jest zatem podstaw do jej 
kwestionowania. Biegli, wydając opinię, dysponowali informacjami o przebiegu lecze-
nia Łukasza Z., a także o innych opiniach sądowo-psychiatrycznych, wydawanych 
w toku innych postępowań, w których wymieniony był oskarżonym i uwzględnili te 
okoliczności w swojej opinii. Ponadto nie stwierdzono również innych przesłanek, wa-
runkujących możliwość wniesienia kasacji.

Na zakończenie pragnę dodać, iż Łukasz Z. był oskarżonym i skazanym także 
w kilku innych postępowaniach.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz 
Pierwszy Zastępca 
Prokuratora Generalnego
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Józefa Zająca, Wiesława Dobkowskiego, Bogdana Pęka, 
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia 

oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracamy się do Pana Prokuratora Generalnego z wnioskiem o zaintere-

sowanie prokuratury sprawą majątkową dotyczącą podziału gospodarstwa 
rolnego o powierzchni 650 ha, położonego w Baboszewie w gminie Działdo-
wo (sprawa dotycząca Jerzego i Beaty L.).

Nie wnikając w treść i racje cywilnoprawnego sporu osób prywatnych, 
zwracamy uwagę na jedną dość dziwną okoliczność w tym postępowaniu. 
Otóż sąd w 2007 r. zdecydował o zabezpieczeniu roszczenia przez odebranie 
gospodarstwa z użytkowania przez państwa L. będących rolnikami i odda-
niu całego ogromnego gospodarstwa w użytkowanie najpierw drugiej stronie 
sporu, osobie niebędącej rolnikiem, a następnie zarządcy przymusowemu. 
Przy czym z informacji uzyskanych od państwa L. wynika, że gospodarstwo 
to, pozostające pod zarządem, przynosi rocznie duże straty.

Wszystko to wydaje się kuriozalne, zarówno długość trwania tego proce-
su, jak i długotrwałe pozbawienie rolników, państwa L., możliwości użytko-
wania choćby części spornego gospodarstwa. Sytuacja ta trwa od 6 lat.

Prosimy, aby Pan Prokurator Generalny zlecił właściwej miejscowo pro-
kuraturze okręgowej zbadanie tej sprawy i rozważenie przyłączenia się do 
udziału w sprawie, która wydaje się toczyć w sposób daleki od obiektywi-
zmu i zasad racjonalnego gospodarowania wielkim, o powierzchni 650 ha 
gospodarstwem rolnym. Prawidłowe gospodarowanie w takim gospodar-
stwie jest w naszym przekonaniu kwestią interesu publicznego.

Bliższych informacji udzielą Panu Prokuratorowi Generalnemu sami za-
interesowani. Prosimy, aby zostali oni przez prokuratora wysłuchani.

Z poważaniem   Wiesław Dobkowski 
Wojciech Skurkiewicz  Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski  Jan Maria Jackowski 
Robert Mamątow  Krzysztof Słoń 
Józef Zając   Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�  
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 27.08.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w związku z nadesłaniem przez Panią do Prokuratora Generalnego tekstu oświad-

czenia złożonego przez dziewięciu senatorów podczas 37. posiedzenia plenarnego Se-
natu RP w dniu 12 lipca 2013 r., w kwestii rozważenia zgłoszenia przez prokura-
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tora udziału w toczącym się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie postępowaniu 
odwoławczym w sprawie z powództwa Jerzego L. i Beaty L. przeciwko Józefowi M. 
i Małgorzacie M. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli względnie udzielenia 
powodom przez Prokuratora Generalnego innej możliwej pomocy uprzejmie informu-
ję, że po zapoznaniu się z nadesłanymi w dniu 23 sierpnia 2013 r. do Departamentu 
Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej aktami sądowymi zostało ustalone, 
że w przedmiotowej sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 stycznia 
2013 r. sygn. I ACa 859/12 w sposób prawomocny orzekł zgodnie z żądaniem pozwu, 
zmieniając niekorzystny dla powodów wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi 
w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. sygn. II C 676/09 oddalający ich powództwo.

W zaistniałej sytuacji, kwestia ewentualnego zgłoszenia przez prokuratora udziału 
w postępowaniu odwoławczym z oczywistych względów stała się bezprzedmiotowa.

Na podstawie nadesłanych akt sprawy zostało jednak stwierdzone, że w dniu 
2 sierpnia 2013 r. pozwani w niniejszej sprawie Józef i Małgorzata M. wnieśli za po-
średnictwem Sądu Apelacyjnego w Warszawie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższe-
go, kwestionując zasadność zapadłego w sprawie prawomocnego rozstrzygnięcia.

Z uwagi na fakt, że powyższa skarga kasacyjna nie została dotychczas przyjęta 
przez Sąd Najwyższy do rozpatrzenia, bowiem akta sprawy znajdują się w Sekcji za-
żaleniowo-kasacyjnej Sądu Apelacyjnego w Warszawie, to i tym samym ewentualne 
rozważanie zgłoszenia udziału przez prokuratora w postępowaniu kasacyjnym jest 
bezprzedmiotowe, a zakładając nawet hipotetycznie jej przyjęcie przez Sąd Najwyższy 
do rozpoznania, zgłoszenie przez prokuratora udziału w postępowaniu kasacyjnym 
z uwagi na poczynione ustalenia, nie znajduje uzasadnienia.

W przedmiotowej sprawie, brak jest też podstaw prawnych do zaskarżenia wydane-
go w niej prawomocnego wyroku skargą kasacyjną przez Prokuratora Generalnego.

Dodać należy, że strona powodowa w toku całego postępowania sądowego była 
reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Skoro zatem się zważy, że pomimo braku podstaw prawnych do podjęcia przez 
Prokuratora Generalnego działań zmierzających do ochrony praw powodów Jerzego 
i Beaty L., prawomocne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w pełni realizuje 
ochronę ich interesu, której dochodzili w postępowaniu sądowym.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Docierają do mnie informacje od zaniepokojonych rolników, beneficjentów 

programu SAPARD oraz programów z lat 2004–2006, głównie SPO, w przy-
padku których minął okres pięcioletni, kiedy to mieli obowiązek utrzymania 
inwestycji. Teraz próbują oni uzyskać od Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa zwrot podpisanych przy umowach o dofinansowanie w ra-
mach zabezpieczenia weksli in blanco. Jednakże napotykają oni trudności 
ze strony agencji w tym zakresie, bowiem otrzymują różnorodne i niespójne 
wyjaśnienia, a to że archiwum OR jest zlokalizowane w innym mieście, a to 
że dla agencji jest to problem nowy(!), że agencja nie ma pracowników do 
załatwienia tej sprawy i żeby czekali spokojnie na zwrot weksla, który otrzy-
mają pocztą(!), a to, żeby przysłali pismo w tej sprawie, co też czynią. Na od-
powiedzi na takie pismo czekają po kilka miesięcy albo ten okres pięcioletni 
jest im przedłużany bezzasadnie.

Panie Ministrze, sprawa jest poważna i proszę zrozumieć moje obawy, 
które są zasadne. Znamy takie przykłady z życia, kiedy to rolnicy dowiadują 
się z mediów, że ich dokumenty znalazł ktoś na śmietniku a ktoś inny sko-
rzysta z możliwości, jakie daje weksel in blanco. A przecież chodzi tutaj o ich 
gospodarstwa i dorobek życia, a nawet całych pokoleń!

Proszę zatem o szczegółowe wyjaśnienia, w jaki sposób i kiedy będą 
realizowane sprawy związane ze zwrotem dokumentów z tych programów 
po upływie tak zwanej pięciolatki.

Z góry dziękuję za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski

Oddowiedd�

Warszawa, 16 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

podczas 37. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 r. w sprawie zwrotu przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dokumentów prawnego 
zabezpieczenia umów, w których upłynął okres związania celem w ramach programów 
unijnych realizowanych w latach ubiegłych oraz na podstawie złożonych przez Prezesa 
ARiMR wyjaśnień w tej sprawie, przedstawiam co następuje.

Dokumenty stanowiące prawne zabezpieczenie umów dotyczyły następujących 
programów realizowanych w latach ubiegłych: Programu SAPARD oraz Sektorowe-
go Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich” na lata 2004–2006 (SPO). Natomiast w przypadku 
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, nie występowały mechanizmy 
pomocy, w których zastosowanie miałyby weksle „in blanco”.
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W przypadku Programu SAPARD procedura zwrotu dokumentów związanych 
z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez beneficjentów w Programie 
SAPARD ma zastosowanie gdy:

1) umowa z beneficjentem zostaje rozwiązana, a ze strony ARiMR nie dokonano 
żadnych płatności na rzecz beneficjenta,

2) dokonano płatności na rzecz beneficjenta, a zwrot zabezpieczenia jest dokony-
wany zgodnie z warunkami umowy.

Zgodnie z ww. procedurą zwrot weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej ma 
miejsce w siedzibie Oddziału Regionalnego ARiMR, w którym zawarta została umowa, 
na podstawie potwierdzenia odbioru, tj. poprzez poświadczenie odbioru wspomnia-
nych dokumentów w protokole odbioru weksla i deklaracji wekslowej, którego oryginał 
załączany jest do teczki sprawy.

W przypadku działań inwestycyjnych SPO, zgodnie z zapisami formularza podpi-
sanej umowy przyznania pomocy, ARiMR zwróci beneficjentowi weksel w przypadku 
wypełnienia przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie po upływie 5 lat od 
dnia dokonania płatności końcowej przez ARiMR.

Ponadto ARiMR zwraca niezwłocznie beneficjentowi weksel w przypadku:
1) rozwiązania umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy;
2) odmowy wypłaty całości pomocy o ile nie zostały dokonane jakiekolwiek płatno-

ści na rzecz beneficjenta;
3) zwrotu przez beneficjenta całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.
Obowiązująca procedura zwrotu dokumentów prawnego zabezpieczenia dla dzia-

łań inwestycyjnych ww. programu przewiduje, iż termin wykonania poszczególnych 
czynności związanych z procesem zwrotu dokumentów powinien trwać nie dłużej niż 
20 dni. W czasie tym pracownik merytoryczny ma obowiązek wystąpić do Kierowni-
ka Biura Wsparcia Inwestycyjnego z kartą udostępnienia/wydania dokumentów oraz 
wysłać pismo do beneficjenta zapraszające do odbioru weksla. Samo wydanie doku-
mentów beneficjentowi odbywa się na podstawie potwierdzenia odbioru.

Zatem w odniesieniu do przedstawionych w oświadczeniu Pana Senatora proble-
mów, należy stwierdzić, iż obowiązujące procedury nie przewidują możliwości zwrotu 
ważnego weksla i deklaracji wekslowej za pośrednictwem poczty. W przypadku dzia-
łań obu ww. programów konieczne jest osobiste stawiennictwo beneficjenta w celu 
podpisania protokołów odbioru. Ponadto należy mieć na uwadze, iż ARiMR zobowią-
zana jest do prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów prawnego 
zabezpieczenia (tj. umieszczenia ich w szafie metalowej z zamkiem szyfrowym, prze-
znaczonej wyłącznie do przechowywania dokumentów prawnych zabezpieczeń wyko-
nania zobowiązań beneficjentów w ramach Programu SAPARD i SPO).

Jednocześnie należy zauważyć, że wskazane powyżej obowiązujące procedury nie 
uzależniają rozpoczęcia procedury zwrotu dokumentów prawnego zabezpieczenia od 
pisemnego wystąpienia beneficjenta w przedmiotowym zakresie. Pracownik odpo-
wiedzialny za proces wydawania dokumentów prawnego zabezpieczenia po upływie 
okresu związania celem, powinien podjąć czynności zmierzające do wypełnienia zo-
bowiązania ARiMR wynikającego z zawartej umowy, tj. zwrotu weksla i deklaracji 
wekslowej w przypadku gdy beneficjent wypełnił zobowiązania określone w umowie 
i minął pięcioletni okres związania celem liczony od dnia dokonania płatności koń-
cowej. Niemniej jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których dla danej sprawy (zre-
alizowanej operacji) prowadzone są czynności wyjaśniające, związane z podejrzeniem 
zrealizowania/utrzymania operacji w okresie związania celem niezgodnie z powszech-
nie obowiązującymi przepisami prawa oraz umową. W takich przypadkach dokument 
prawnego zabezpieczenia powinien zostać w dyspozycji ARiMR do momentu wydania 
wiążącego rozstrzygnięcia. Mając bowiem na uwadze konieczność ochrony interesów 
finansowych UE oraz budżetu państwa dopiero uzyskanie przez ARiMR wyniku postę-
powania wyjaśniającego prowadzonego np. przez policję, prokuraturę, UKS lub inne 
instytucje determinuje dalsze postępowanie z dokumentem prawnego zabezpieczenia, 
tj. wydania go beneficjentowi w sytuacji niepotwierdzenia przez organy kontrolujące, 
iż w danej sprawie doszło do nieprawidłowości (co może powodować wydłużenie ter-
minu przetrzymywania przez ARiMR weksla wraz z deklaracją wekslową) lub urucho-
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mienia dokumentów prawnego zabezpieczenia w sytuacji potwierdzenia nieprawidło-
wości i konieczności odzyskania nienależnie wypłaconych środków finansowych.

Ponadto, w odniesieniu do stwierdzania przyczyn odmowy wydania dokumentów 
prawnego zabezpieczenia wskazanych w oświadczeniu Pana Senatora, cyt.: „Agencja 
nie ma pracowników do załatwienia tej sprawy” lub „dla Agencji jest to problem nowy” 
należy zauważyć, że nie jest to zgodne ze stanem faktycznym. Dokumenty prawnego 
zabezpieczenia są przez pracowników ARiMR wydawane sukcesywnie beneficjentom, 
którym upłynął okres związania celem.

Podsumowując, należy stwierdzić, że nie istnieje zagrożenie, aby złożone przez 
beneficjentów dokumenty prawnego zabezpieczenia, mogły zostać wykorzystane nie-
zgodnie z przeznaczeniem, jak również do resortu nie docierały wcześniej informacje 
wskazujące na odmowę wydania beneficjentom przez Oddziały Regionalne ARiMR do-
kumentów prawnego zabezpieczenia umów, po upływie okresu związania celem.

Niemniej jednak, mając na uwadze zasygnalizowane prze Pana Senatora proble-
my, Prezes ARiMR wystosował do Oddziałów Regionalnych ARiMR pismo dotyczące 
konieczności zintensyfikowania i usprawniania prac przy wydawaniu ww. dokumen-
tów beneficjentom.

Z poważaniem 
 
w z. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Krystyna Gurbiel
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

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

Szanowni Panowie Ministrowie!
Do mojego biura senatorskiego zgłasza się wielu rolników – właścicie-

li gruntów lub gospodarstw położonych na obszarze Natura 2000. Grunty 
wchodzące w skład tych gospodarstw często są zakrzaczone i sklasyfikowa-
ne jako grunty zadrzewione i zakrzaczone LZ. W związku z tym wójtowie nie 
mogą wydać pozwolenia na usunięcie zadrzewień i zakrzaczeń.

Zatem zwracam się do Pana Ministra właściwego do spraw z zakresu 
rolnictwa o wyjaśnienie kwestii, czy z tytułu utrzymywania tych gruntów 
jako zakrzaczonych (LZ) przysługuje rolnikowi jakaś dopłata lub rekompen-
sata. Proszę także Pana Ministra o informację, czy w przyszłości, w ramach 
perspektywy finansowej 2014–2020, są przewidziane działania wspierają-
ce rolników, którzy posiadają grunty położone na obszarach Natura 2000.

Do Ministra Środowiska kieruję zapytanie o to, czy rolnicy gospodarują-
cy na terenach objętych obszarem Natura 2000 mogą zmienić istniejący stan 
(to znaczy usunąć zakrzaczenia i przywrócić gruntom ich pierwotną funkcję 
grunty – grunty orne lub łąki). Jeżeli tak, proszę podać warunki, na jakich 
możliwe jest przywrócenie pierwotnego stanu, jeśli chodzi o przydatność rol-
niczą. Ponadto proszę także o podanie informacji, czy w związku z ograni-
czeniami rolniczego użytkowania i ograniczeniem funkcji rolniczej rolnikowi 
przysługuje rekompensata, a jeżeli tak, to gdzie i w jaki sposób może się on 
o nią ubiegać.

Dodatkowo proszę Panów Ministrów o szczegółową informację dotyczą-
cą możliwości przekształcenia gruntów zakrzaczonych położonych na obsza-
rze Natura 2000 w użytki rolne. Jakie obowiązują regulacje prawne w tym 
zakresie i co musi zrobić, spełnić rolnik, by takie przekształcenie przeprowa-
dzić? Jakie są ograniczenia w tym zakresie i jakie kary mogą zostać nałożo-
ne na osoby dokonujące takich przekształceń nieprawidłowo?

Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź w imieniu swoim i rolników, 
za co z góry serdecznie dziękuję.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski

Oddowiedd�  
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 16 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2013 r., znak: BPS/043-37-1602-MRRW/13, 

w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego pod-
czas 37. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 r. oraz możliwości otrzymania 
płatności do gruntów rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych, położo-
nych na obszarach Natura 2000, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
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Grunty położone na obszarach Natura 2000 mogą być objęte płatnościami w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników, o ile prowadzona jest na nich 
działalność rolnicza. Przepisy art. 124 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 
z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wspar-
cia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające-
go określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) 
nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządze-
nie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.) stanowią 
bowiem, że powierzchnię użytków rolnych nowego państwa członkowskiego innego niż 
Bułgaria i Rumunia, objętego systemem jednolitej płatności obszarowej, stanowi część 
jego wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych, która w dniu 30 czerwca 2003 r. 
utrzymana była w dobrej kulturze rolnej. „Wykorzystywana powierzchnia użytków 
rolnych” oznacza całkowitą powierzchnię zajmowaną przez grunty orne, trwałe użytki 
zielone, uprawy trwałe oraz ogródki przydomowe.

Jednocześnie, stosownie do art. 2 lit. a rozporządzenia nr 73/2009, rolnikiem jest 
osoba fizyczna lub prawna, której gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólno-
ty oraz która prowadzi działalność rolniczą. Natomiast działalność rolnicza, zgodnie 
z art. 2 lit. c, oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych lub utrzy-
mywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. 
poz. 311), jednolita płatność obszarowa przysługuje rolnikowi do będącej w jego po-
siadaniu w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej 
płatności, powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, 
które w dniu 30 czerwca 2003 r. były utrzymane w dobrej kulturze rolnej, jeżeli:

1) posiada w tym dniu działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;
2) wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok ka-

lendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
3) przestrzega norm i wymogów wzajemnej zgodności przez cały rok kalendarzo-

wy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
4) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym sys-

temie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności.

W odniesieniu do kwestii możliwości objęcia płatnościami gruntów zadrzewionych 
i zakrzaczonych należy podkreślić, że sam fakt występowania drzew lub krzewów na 
działce, na której prowadzona jest działalność rolnicza, nie musi oznaczać wyklu-
czenia tej działki z płatności. Powierzchnie działek rolnych określa się bowiem na 
podstawie art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 
2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego 
systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego prze-
widzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu 
wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, 
z późn. zm.), zgodnie z którym działka rolna, na której znajdują się drzewa, uważana 
jest za obszar kwalifikowalny do celów systemów pomocy obszarowej, pod warunkiem 
że działalność rolnicza lub planowana produkcja może odbywać się w podobny sposób 
jak na działkach bez drzew na podobnej powierzchni. Wytyczne Komisji Europejskiej 
w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia nr 1122/2009 precyzują, że w przy-
padku, gdy gęstość drzew przekracza 50 szt./ha, działka rolna nie kwalifikuje się do 
pomocy obszarowej.

Ponadto do przyznania jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się powierzch-
nie, które zajmują obiekty położone w obrębie działki rolnej, takie jak żywopłoty, pasy 
zadrzewień, ściany tarasów, nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie 
działek rolnych oraz mury, które tradycyjnie stanowią element dobrej kultury rolnej, 
jeżeli ich całkowita szerokość nie przekracza 2 m, i które nie stanowią odrębnej działki 
ewidencyjnej.
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Należy zatem podkreślić, że położenie użytku rolnego na obszarze Natura 2000 nie 
ma wpływu na jego kwalifikowalność do płatności bezpośrednich.

Rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 obowiązują wszystkie nor-
my i wymogi wzajemnej zgodności, w zakresie:

∙ Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (DKR),
∙ Obszaru A (Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt, zagadnienia ochrony środowi-

ska naturalnego),
∙ Obszaru B (zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zgłaszanie niektórych chorób 

oraz stosowania środków ochrony roślin i produktów biobójczych),
∙ Obszaru C (dobrostan zwierząt) – od 2013 r.
W odniesieniu do łąk i pastwisk leżących na obszarach Natura 2000 obowiązuje 

m.in. norma w zakresie koszenia i usuwania okrywy roślinnej co najmniej raz w roku, 
w terminie do dnia 31 lipca, lub wypasania zwierząt w okresie wegetacyjnym traw. 
Ponadto, zgodnie z §1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211, z późn. 
zm.), w przypadku kiedy rolnik wnioskuje o przyznanie pomocy finansowej w ramach 
działania:

a) płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej 
Dyrektywy Wodnej,

b) program rolnośrodowiskowy
– okrywa roślinna na łąkach i pastwiskach jest koszona i usuwana w zakresie 

i terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich lub są na nich wypasane zwierzęta w sezonie pastwi-
skowym określonym w tych przepisach.

Ponadto rolnicy – na terenie całego kraju zobowiązani są do przestrzegania wy-
branych wymogów wzajemnej zgodności1 wynikających z wybranych artykułów dy-
rektywy „ptasiej”2 i „siedliskowej”3 o szczególnym znaczeniu dla ochrony obszarów 
Natura 2000, m.in. zakazu umyślnego wycinania drzew lub krzewów, chwytania oraz 
zabijania ptaków objętych ochroną, niszczenia gniazd i jaj lub umyślnego płoszenia 
ptaków objętych ochroną, jak również niszczenia siedlisk i ostoi ptaków podlegają-
cych ochronie.

Oprócz ww. obowiązków, rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 obo-
wiązują dodatkowe wymogi ustanowione wyłącznie dla tego obszaru, które dotyczą:

– przestrzegania wymogów obligatoryjnych wynikających z planów zadań ochronnych 
lub planów ochrony (PZO/PO) dla obszarów NATURA 2000 w zakresie: gatunków 
ptaków, typów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin oraz gatunków zwierząt,

– zakazu podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 
2000. Zakaz ten nie dotyczy rolnika, który realizuje działanie po uzyskaniu ze-
zwolenia. Przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 
2000, rolnik może realizować, jeżeli została wydana odpowiednia decyzja admi-
nistracyjna.

Poza płatnościami bezpośrednimi, rolnik prowadzący działalność rolniczą na 
gruntach położonych na obszarach Natura 2000 może otrzymać płatności rolnośro-
dowiskowe oraz płatności z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, tj. płatności ONW.

Wszystkie pakiety Programu rolnośrodowiskowego objętego PROW 2007–2013 są 
dostępne dla rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000, przy czym dwa 

1 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu 
wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych 
wdrażających te przepisy (M. P. Nr 17, poz. 224, z późn. zm.).

2 Art. 3 ust. 1 i 2 lit. b, art. 4 ust. 1, 2 i 4, art. 5 lit. a, b i d dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. 
dyrektywa ptasia).

3 Art. 6 ust. 1–4 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa).
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z nich są przeznaczone wyłącznie dla takich rolników tj. Pakiet 3. Ekstensywne trwałe 
użytki zielone oraz Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przy-
rodniczych na obszarach Natura 2000.

Celem Pakietu 3. jest ochrona bądź utrzymanie walorów przyrodniczych trwałych 
użytków zielonych (od 2011 r. zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakie-
tu mogą podejmować jedynie rolnicy, którzy gospodarują na obszarach Natura 2000). 
W ramach tego pakietu płatność przyznawana jest do działek rolnych użytkowanych 
jako trwałe użytki zielone w sposób kośny, pastwiskowy bądź kośno-pastwiskowy. 
W okresie 5-letniego zobowiązania rolnośrodowiskowego istnieje możliwość zmiany 
sposobu ich użytkowania.

Celem Pakietu 5. jest ochrona cennych przyrodniczo siedlisk i zagrożonych ga-
tunków ptaków na obszarach Natura 2000. W ramach tego pakietu płatność rol-
nośrodowiskowa przyznawana jest do działek rolnych użytkowanych jako trwałe 
użytki zielone, na których występują siedliska lęgowe określonych gatunków ptaków 
(wariant 5.1), zbiorowiska roślinne wykazujące cechy określonych cennych siedlisk 
przyrodniczych (dla wariantów 5.2–5.9) oraz użytki przyrodnicze (dla wariantu 5.10). 
Warunkiem przystąpienia do Pakietu 5. jest przygotowanie przez eksperta przyrod-
niczego (botanika/ornitologa) dokumentacji przyrodniczej w roku poprzedzającym 
rok złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej lub w roku złożenia 
tego wniosku.

W odniesieniu do gruntów zadeklarowanych do płatności rolnośrodowiskowych 
oraz płatności ONW, mają zastosowanie te same przepisy w zakresie minimalnych 
norm, które stosuje się do gruntów zgłoszonych do płatności bezpośrednich.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, że w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych 
oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego PROW 2007–2013 istnieje możliwość 
otrzymania pomocy do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, niewykorzystywa-
nych do prowadzenia działalności rolniczej.

W przypadku gdy grunty takie położone są na obszarach Natura 2000, warunkiem 
przyznania pomocy jest uwzględnienie zalesienia tych gruntów w planach ochrony lub 
planach zadań ochronnych oraz pozytywna opinia regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska.

Jednocześnie pragnę poinformować, że obecnie trwają prace nad kształtem dzia-
łań środowiskowych w ramach nowej perspektywy finansowej – PROW 2014–2020. 
Szczegółowe propozycje w zakresie pakietów i wariantów do realizacji w ramach przy-
szłego programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz rolnictwa ekologicznego zo-
stały zawarte w Projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (PROW 
2014–2020). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieściło Projekt na swojej stro-
nie internetowej, rozpoczynając tym samym kolejny etap konsultacji I wersji projektu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020).

Uprzejmie informuję, że organami właściwymi w zakresie możliwości przekształca-
nia zakrzaczonych gruntów położonych na obszarach Natura 2000 w użytki rolne są 
Ministerstwo Środowiska oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

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

Warszawa, 1.10.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego przesłane 

przez Wicemarszałka Senatu RP Panią Marię Pańczyk-Pozdziej przy piśmie z dnia 
19 lipca 2013 r., znak: BPS/043-37-1602-MŚ/13 w sprawie możliwości przekształ-
cania gruntów zakrzaczonych zlokalizowanych w granicach obszarów Natura 2000, 
w załączeniu przesyłam stosowne wyjaśnienia.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski

Oddowiedd na oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
w sdrawie możliwości drzekształcania gruntów zakrzaczonych 

zlokalizowanych w granicach obszarów Natura 2000.

W odpowiedzi na oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego w sprawie 
możliwości przekształcania gruntów zakrzaczonych zlokalizowanych w granicach ob-
szarów Natura 2000, w załączeniu przesyłam stosowne wyjaśnienia.

Zgodnie z §68 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 
Nr 38, poz. 454, grunty zadrzewione i zakrzewione są oznaczone symbolem – Lz lub 
w przypadku zadrzewień śródpolnych, zaistniałych na gruntach objętych klasyfikacją 
gleboznawczą – symbolem złożonym z liter „Lz” wraz z symbolem odpowiedniego użyt-
ku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, 
np. Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps. Z treści załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia wynika, że grun-
tami zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte roślinnością leśną, któ-
rych pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a także śródpolne skupiska drzew 
i krzewów, tereny torfowisk pokryte częściowo kępami drzew i krzewów, zakrzewienia 
i zadrzewienia przylegające do wód powierzchniowych, stanowiące biologiczną strefę 
ochronną cieków i zbiorników wodnych, jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami 
w sposób naturalny lub sztuczny w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do 
lasów, wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami, zadrzewione 
i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów oraz 
skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia 
i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi. Grunty zadrzewione i zakrzewione nie 
zaliczają się więc do gruntów leśnych, mają natomiast istotny walor krajobrazowy 
i kulturowy, chronią grunty przed erozją czy poprawiają warunki wodne i mikroklima-
tyczne, stanowiąc często główne ostoje dla dzikich gatunków występujących w krajo-
brazach rolniczych.

Sposób postępowania z tego typu gruntami regulują przede wszystkim przepisy 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.).
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Na obszarach Natura 2000 czynnikiem decydującym o przeznaczeniu terenu są 
zapisy Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony. W dokumentach tych w zależ-
ności od przedmiotów i celów ochrony mogą być zawarte działania prowadzące do 
zachowania terenów zadrzewionych i zakrzaczonych jako siedlisk dla chronionych 
gatunków lub działania polegające na odtworzeniu np. trwałych użytków zielonych 
i usunięciu zadrzewień. Mogą one również zawierać wskazania do zmiany dokumen-
tów planistycznych odnoszących się do terenu zadrzewionego i zakrzaczonego (Lz) ze 
względu na ochronę gatunków lub siedlisk będących przedmiotami ochrony na tere-
nie obszaru Natura 2000. Ustalenia zarządzeń PZO/PO mają moc prawa miejscowego 
i są tym wiążące przy wydawaniu decyzji o likwidacji zadrzewień i zakrzaczeń.

Podnieść przy tym należy, że gmina w studium uwarunkowań i warunków za-
gospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, ustalając dopuszczalne sposoby i warunki zagospodarowania obszarów 
wskazuje grunty mające znaczenie dla ochrony krajobrazu. Właściciel gruntu, który 
chciałby zmienić jego przeznaczenie musiałby wystąpić o zmianę planu miejscowego. 
Aby dany grunt nabrał charakteru użytku rolnego jego właściciel musi najpierw uzy-
skać zmianę planu, a następnie zmianę wpisu w ewidencji gruntów i budynków.

Podstawą zmiany klasyfikacji gruntu jest uzyskanie przez właściciela pozwolenia 
na usunięcie drzew i krzewów. Jeśli nieruchomość, na której planuje się wycinkę 
drzew i/lub krzewów zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 lub w jej bez-
pośrednim sąsiedztwie przed wydaniem ww. zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta jest zobowiązany rozważyć, czy realizacja wycinki może potencjalnie znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000 (kwestie te są regulowane w art. 96 ust. 1 i art. 96 
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.), dalej: „ustawa OOŚ”.

Organ wydający zezwolenie, biorąc pod uwagę dane przedstawione we wniosku  
o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (m.in. gatunek, rozmiar, ilość, wielkość 
powierzchni, z której zostaną usunięte drzewa i krzewy) oraz cel ochrony, dla którego 
został wyznaczony konkretny obszar Natura 2000, może uznać, że planowane usunię-
cie zadrzewień i/lub zakrzaczeń:

1. nie stanowi zagrożenia dla obszaru Natura 2000 – wówczas wydaje zezwolenie 
na wycinkę wnioskowanych drzew i krzewów,

2. może wpływać potencjalnie na obszar Natura 2000 – w tym przypadku nakłada 
na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia do regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska m.in. karty informacyjnej przedsięwzięcia, kopii mapy ewidencyjnej 
obejmującej przewidywany teren.

W drugim przypadku, na podstawie informacji przedłożonych regionalnemu dyrek-
torowi ochrony środowiska organ ten uwzględniając łącznie uwarunkowania, o któ-
rych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ (m.in. lokalizację i sposób zagospodarowania 
i użytkowania terenu, skalę przedsięwzięcia, zdolności samooczyszczania się środowi-
ska i odnawiania się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze oraz prawdopodobień-
stwo i odwracalności oddziaływania), w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia 
na obszar Natura 2000 w szczególności w odniesieniu do integralności i spójności 
tych obszarów, oraz biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia 
z innymi przedsięwzięciami, może stwierdzić, że realizacja wycinki:

1. nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i stwierdza brak po-
trzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000, wówczas wójt, burmistrz, prezydent miasta może wydać zezwolenie na 
usunięcie wnioskowanych drzew i krzewów,

2. może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wówczas nakłada na in-
westora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000, określając zakres tej oceny.

Nałożenie na inwestora obowiązku przedłożenia określonych dokumentów regio-
nalnemu dyrektorowi środowiska uruchamia procedurę oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na obszar Natura 2000. Procedura ta wynika z przepisów wspólnotowych 
i ma na celu realizację różnych przedsięwzięć przy zapewnieniu właściwego stanu 
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siedlisk przyrodniczych oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, dla których wyzna-
czono obszary Natura 2000. Jak wykazano wyżej procedura jest wieloetapowa i może 
być zakończona na każdym etapie, jeżeli nie będzie zachodziło prawdopodobieństwo, 
że realizacja wycinki może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Po usunięciu drzew i krzewów właściciel terenu powinien wystąpić do Starosty 
o zmianę przeznaczenia terenu w ewidencji gruntów.

Uzupełniająco do powyższego należy wskazać, że usunięcie drzew i krzewów bez 
pozwolenia pociąga za sobą nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 
trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów według stawek określonych na 
podstawie art. 85 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura senatorskiego wpływają skargi rolników, z których wy-

nika, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozpatrując wnio-
ski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności rolnośrodowisko-
wych, odmawia przyznania wyżej wymienionych płatności do danej działki 
z uwagi na tak zwaną modyfikację do historii TUZ.

Uprzejmie proszę Pana Prezesa o wyjaśnienie, co agencja rozumie pod 
pojęciem „modyfikacja do historii TUZ” i jak się wpisuje działanie agencji 
w regulacje prawne odnoszące się do przyznawania płatności.

Proszę również o sprecyzowanie, dlaczego rolnikom odmawia się należ-
nych im płatności, bowiem ARiMR nie uwzględnia do płatności działki z za-
deklarowanym TUZ z takiego powodu, że w ciągu pięciu poprzednich lat, 
któryś z wcześniejszych użytkowników(!) zadeklarował na niej na przykład 
ugór albo uprawy rolnicze (na przykład łąka lub rośliny motylkowate).

Zatem proszę o informacje dotyczące skali problemu, ilu rolników, bene-
ficjentów jakich płatności dotyczy problem „obcięcia” płatności do zadeklaro-
wanych użytków zielonych, gdyż rzekomo nie były to użytki trwałe. Proszę 
również o informacje dotyczące stanowiska ARiMR w tej kwestii, jego pod-
staw prawnych oraz orzecznictwa w wyżej wymienionej sprawie.

Z góry dziękuję za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski

Oddowiedd�  
ZASTĘPCY PREZESA 
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI 
I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Warszawa, 29.07.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożo-

nego w dniu 12 lipca 2013 r. na 37. posiedzeniu Senatu dotyczącego odmowy przy-
znawania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności rolnośrodowiskowych z uwagi na 
tzw. „modyfikację historii TUZ”, przekazanego do Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa przy piśmie Pani Marszałek z dnia 19 lipca 2013 r., znak j.w., uprzej-
mie informuję, co następuje.

Mając na względzie sformułowaną w przedmiotowym oświadczeniu Pana Sena-
tora Grzegorza Wojciechowskiego prośbę o wyjaśnienia w kwestii dotyczącej pojęcia 
„modyfikacja historii TUZ” oraz regulacji prawnych odnoszących się do przyznawania 
rolnikom wymienionych w oświadczeniu płatności deklarowanej do przez rolników 
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powierzchni trwałych użytków zielonych, w pierwszej kolejności należy wskazać na 
przepisy prawa wspólnotowego definiujące pojęcie trwałego użytku zielonego (TUZ), 
które zostały przyjęte do stosowania we wszystkich państwach członkowskich UE 
w ramach przyznawania rolnikom płatności związanych z obszarem.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listo-
pada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegro-
wanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 
przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu 
wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, 
ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1122/2009” wskazać należy, 
iż „trwałe użytki zielone” oznaczają trwałe użytki zielone zgodnie z definicją w art. 2 
lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009.

Powołując brzmienie ww. art. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 
z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania 
systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) 
nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego 
dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników (Dz. Urz. L 316 z 02.12.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 
„rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1120/2009”, wyjaśnić należy, że trwałe użytki 
zielone oznaczają grunty zajęte dod udrawę traw lub innych dasz z roślin zielo-
nych naturalnych (samosiewnych) lub dowstałych w wyniku działalności rolni-
czej (wysiewanych), niedodlegające dłodozmianowi w gosdodarstwie drzez okres 
dięciu lat lub dłużej, z wyłączeniem obszarów ugorowanych zgodnie z rozporządze-
niem Rady (WE) nr 2078/92, obszarów odłogowanych zgodnie z art. 22, 23 i 24 roz-
porządzenia rady (WE) nr 1257/1999 oraz obszarów odłogowanych zgodnie z art. 39 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005; a w tym celu „trawy lub inne pasze” ozna-
czają wszelkie rośliny zielne, rosnące tradycyjnie na naturalnych użytkach zielonych 
lub zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion przeznaczonych do zasiewania trwałych 
użytków zielonych lub łąk w państwach członkowskich (wykorzystywanych bądź nie 
do wypasania zwierząt).

Należy jednocześnie zauważyć, że definicja trwałego użytku zielonego zawar-
ta w ww. przepisie składa się z dwóch nierozłącznych elementów. Pierwszy z nich 
wskazuje, iż trwały użytek zielony jest to grunt zajęty pod uprawę traw lub innych 
upraw zielnych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności 
rolniczej (zasianych). Drugi z kolei stanowi, iż jest to grunt niewłączony do płodo-
zmianu w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej. Powyższe pozwala na 
przyjęcie, że brak któregokolwiek z tych elementów definicji stanowi, iż grunt nie 
jest trwałym użytkiem zielonym w rozumieniu art. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji 
(WE) Nr 1120/2009.

Ze względu na fakt, że przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 nie 
definiują pojęcia „płodozmianu” należy mieć na względzie wyjaśnienie tego pojęcia 
zawarte w definicji „gruntów ornych” w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rol-
nych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących 
sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (Tekst mający znaczenie dla EOG) 
(Dz. U. UE L z 2009 r., poz. 329, s. 1). „Płodozmian” oznacza praktykę polegającą na 
corocznej zmianie upraw na danym polu, przeprowadzanej w zaplanowany sposób 
lub w zaplanowanej kolejności w kolejnych latach uprawy, tak aby te same gatunki 
nie były uprawiane bez przerwy na tym samym polu. Zazwyczaj co roku następuje 
zmiana upraw, choć mogą być one zmieniane co kilka lat. Aby wprowadzić rozróżnie-
nie między gruntami ornymi a uprawami trwałymi lub trwałymi użytkami zielonymi, 
stosuje się próg pięcioletni. Oznacza to, że jeśli działka jest wykorzystywana pod tę 
samą uprawę przez pięć lub więcej lat bez usunięcia w tym czasie uprawy poprzedniej 
i wprowadzenia nowej, to nie jest uważana za grunty orne.
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W konsekwencji należy stwierdzić zatem, że jeżeli dany grunt nie był zajęty pod 
uprawę traw lub innych upraw zielnych naturalnych samosiewnych lub zasianych 
przez pięć lat lub więcej ze względu na zmianę rodzaju uprawy na tym gruncie lub 
poddaniu tego gruntu zabiegom agrotechnicznym, tj. zastosowaniu płodozmianu, to 
taki grunt nie stanowi trwałego użytku zielonego w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 w związku z art. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1120/2009.

Należy zauważyć, że powyższą definicję TUZ zawartą we wskazanych powyżej przepi-
sach prawa wspólnotowego uwzględniają również obowiązujące w Polsce przepisy prawa 
krajowego dotyczące m.in. zasad przyznawania rolnikom pomocy finansowej w ramach 
działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013, zwanej dalej „płatnością rolnośrodowiskową” oraz płatności 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanych dalej „płatnościami”.

Odnosząc się w tym miejscu do zasad prawa krajowego dotyczących przyznawa-
nia rolnikom płatności rolnośrodowiskowej należy wskazać, iż z przepisów rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 
rolnośrodowiskowym”, regulującego zasady przyznawania przedmiotowej płatności 
w latach 2009–2012 wynika, że płatność rolnośrodowiskowa do gruntów deklaro-
wanych jako trwałe użytki zielone może być przyznana w ramach następujących 
pakietów:

1. Rolnictwo ekologiczne (warianty: 2.3. Trwałe użytki zielone w okresie przestawia-
nia oraz 2.4. Trwałe użytki zielone, dla których zakończono okres przestawiania);

2. Ekstensywne trwałe użytki zielone;
3. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszara-

mi Natura 2000;
4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 

Natura 2000,
co wprost wynika z treści §4 ust. 1 i §9 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia 

rolnośrodowiskowego.
Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że płatność rolnośrodowiskowa w ra-

mach ww. pakietów może być przyznana do deklarowanej przez rolnika jako trwałe 
użytki zielone powierzchni gruntów rolnych po spełnieniu warunków, o których mowa 
w §2 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia oraz szczegółowych warunków dotyczą-
cych ww. pakietów, w tym m. in. warunku, o którym mowa w §9 ust. 2 pkt 2, ust. 3 
oraz ust. 4 pkt 1 tego rozporządzenia, tj. posiadania działek rolnych użytkowanych 
jako trwałe użytki zielone.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że płatność rolnośrodowiskowa w ra-
mach wariantów: Trwałe użytki zielone w okresie przestawiania i Trwałe użytki zielo-
ne, dla których zakończono okres przestawiania realizowanych w pakiecie Rolnictwo 
ekologiczne oraz w ramach pakietów: Ekstensywne trwałe użytki zielone, Ochrona za-
grożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 
oraz Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 
Natura 2000 może zostać przyznana wyłącznie do deklarowanej na poszczególnych 
działkach powierzchni gruntów rolnych, które stanowią trwały użytek zielony w ro-
zumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 w związku z art. 2 
lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009.

Ponadto wskazania wymaga, że w toku postępowania administracyjnego w spra-
wie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach ww. pakietów programu rol-
nośrodowiskowego, organ właściwy, tj. kierownik biura powiatowego Agencji, doko-
nuje sprawdzenia deklaracji trwałych użytków zielonych we wniosku rolnika pod ką-
tem spełnienia warunku, o którym mowa w §9 ust. 2 pkt 2, ust. 3 oraz ust. 4 pkt 1 
rozporządzenia rolnośrodowiskowego.

Jeśli w toku postępowania zostanie ustalone, że do płatności rolnośrodowiskowej 
w ramach ww. pakietów zostały zadeklarowane grunty rolne niestanowiące trwałego 
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użytku zielonego w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 
w związku z art. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009, do takich grun-
tów nie jest przyznawana płatność rolnośrodowiskowa.

Prawidłowość przedstawionego powyżej sposobu postępowania organów właści-
wych w sprawach przyznawania płatności rolnośrodowiskowej znajduje potwierdzenie 
w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z dnia 2 sierpnia 2012 r., 
sygn. akt II GSK 1030/11, wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 października 2012 r., 
sygn. akt III SA/Kr 1168/11, wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2012 r. sygn. 
akt V SA/Wa 1288/11, wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. 13 stycznia 2011 r., sygn. akt 
I SA/Go 1203/10).

W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 
2013 r., sygn. akt II GSK 133/12, wskazano bowiem iż: „Dokonując egzegezy prawnej 
tego przepisu (art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji WE nr 796/2004 z dnia 21 kwiet-
nia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, 
modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w roz-
porządzeniach Rady (WE) Nr 1782/2003 i (WE) Nr 73/2009 oraz wdrażania zasady 
współzależności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 479/2008 uchylonego 
następnie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1122/2009; odpowiednikiem art. 2 pkt 2 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 jest art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1122/2009) nie można odmówić racji Sądowi I instancji, który z jego brzmie-
nia wywiódł, iż „dla potrzeb płatności rolnośrodowiskowej, nie każdy grunt zajęty pod 
uprawy zielone stanowi trwały użytek zielony, lecz jedynie taki, który spełnia wszyst-
kie warunki określone w przytoczonej wyżej definicji, tj. oprócz tego, że jest zajęty pod 
uprawę traw lub innych upraw zielonych naturalnych dodatkowo przez okres pięciu lat 
lub dłużej, nie był włączony do płodozmianu w gospodarstwie, a więc grunty te służyły 
do upraw traw lub innych upraw zielonych naturalnych, co najmniej przez pięć kolej-
nych lat, po ich przekształceniu”.

Tym samym należy stwierdzić, że nieprzyznanie przez właściwe organy płatności 
rolnośrodowiskowej w ramach wariantów: Trwałe użytki zielone w okresie przesta-
wiania i Trwałe użytki zielone, dla których zakończono okres przestawiania realizowa-
nych w pakiecie Rolnictwo ekologiczne oraz w ramach pakietów: Ekstensywne trwałe 
użytki zielone, Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza 
obszarami Natura 2000 oraz Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przy-
rodniczych na obszarach Natura 2000 jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa wspólnotowego i krajowego.

Niemniej jednak, mając na względzie zawartą w ww. oświadczeniu Pana Senatora 
Grzegorza Wojciechowskiego prośbę o informację dotyczącą „skali problemu”, tj. wska-
zania liczby rolników, których przedmiotowa kwestia dotyczy, wyjaśniam, iż w roku 2012 
złożonych zostało 115 114 wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, w któ-
rych całkowita powierzchnia użytkowana rolniczo stanowiła obszar 3 611 428,20 ha 
położony na 1 567 146 działkach ewidencyjnych. Program rolnośrodowiskowy w roku 
2012 realizowany był na powierzchni 2 333 760,04 ha (powierzchnia wnioskowana do 
płatności) znajdującej się 1 032 879 działkach ewidencyjnych. Deklaracja łąk trwa-
łych i pastwisk trwałych obejmowała powierzchnię 592 555,36 ha (25,39% powierzchni 
wnioskowanej do płatności rolnośrodowiskowej) położonej na 392 161 działkach ewi-
dencyjnych (37,97% działek ewidencyjnych z deklarowaną na niej działką rolną do płat-
ności). Łąki trwałe i/lub pastwiska trwałe zostały zadeklarowane do płatności rolnośro-
dowiskowej w 72 959 wnioskach (63,38% spraw rolnośrodowiskowych na rok 2012). 
Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż na powierzchni działki rolnej z deklaracją łąka 
trwała i/lub pastwisko trwałe, jeżeli posiada określone cechy przyrodnicze, możliwa jest 
realizacja wariantów 2.3. Trwałe użytki zielone w okresie przestawiania oraz 2.4. Trwałe 
użytki zielone, dla których zakończono okres przestawiania i jednocześnie jednego z pa-
kietów Ekstensywne trwałe użytki zielone, Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i sied-
lisk przyrodniczych poza obszarami Natura 20004 lub Ochrona zagrożonych gatunków 
ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000.

Jak już wyżej wskazano weryfikacja poprawności deklaracji rolnika odbywa się na 
poziomie działki rolnej w powiązaniu z działką ewidencyjną, na której położona jest 
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dana działka rolna. W trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych doty-
czących wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej złożonych na rok 2012 
stwierdzono, że dla 141 295 działek ewidencyjnych (36,03% działek ewidencyjnych 
z deklaracją łąka/pastwisko trwałe) wnioskowana do płatności jako trwały użytek 
zielony powierzchnia jest inna niż w bazach referencyjnych ARiMR. Działki te znaj-
dowały się w sprawach 45 161 rolników (61,9% spraw z deklaracją trwałych użytków 
zielonych). W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach 
3 897 rolników zostało zastosowane zmniejszenie całkowitej kwoty płatności, tj. nie-
przyznanie płatności do powierzchni gruntów rolnych niespełniających kryterium 
kwalifikowalności jako trwałego użytku zielonego. Oznacza to, że dla 8,63% (z 45 161 
spraw) spraw deklaracja trwałych użytków zielonych w złożonych w 2012 roku nie od-
powiadała definicji trwałego użytku zielonego wskazanej w art. 2 lit. c) rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1120/2009.

Jeśli chodzi natomiast o zasady przyznawania rolnikom płatności w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego wskazać należy, przywołując brzmienie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1164, ze zm.), że jednolita płatność obszarowa 
przysługuje do będącej w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym zo-
stał złożony wniosek o przyznanie tej płatności, powierzchni gruntów rolnych wcho-
dzących w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujących się do objęcia tą płatnością 
zgodnie z art. 124 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 
z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone syste-
my wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) Nr 1290/2005, (WE) 
Nr 247/2006, (WE) Nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) Nr1782/2003 
(Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16), zwanego dalej rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 73/2009. W związku z powyższym należy wskazać, że do przyznania jednolitej 
płatności obszarowej kwalifikują się wszystkie działki rolne spełniające kryteria prze-
widziane w ust. 1 art. 124 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, tj. powierzchnia 
działek rolnych obejmująca grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe oraz 
ogródki przydomowe oraz działki rolne obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji, które 
były utrzymane w dobrej kulturze rolnej w dniu 30 czerwca 2003 r. Z przytoczonych 
powyżej przepisów nie wynika zatem, aby rodzaj deklarowanej do jednolitej płatności 
obszarowej uprawy miał wpływ na przyznanie tej płatności.

Należy jednak zauważyć, powołując się na brzmienie art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. usta-
wy o płatnościach, że deklaracja trwałego użytku zielonego we wniosku o przyznanie 
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jest istotna dla przyznania 
płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę upra-
wianych na trwałych użytkach zielonych, zwanej dalej „płatnością zwierzęcą”.

Wskazać należy bowiem, że płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwa-
łych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płat-
ności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna 
ustalona dla danego rolnika, zwana dalej „powierzchnią maksymalną”, którą stanowi 
najmniejsza z następujących powierzchni:

1) powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), i współczynnika 0,3;

2) powierzchnia trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na 
paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych 
drobnonasiennych z trawami, do której została przyznana płatność określona 
w ust. 1 pkt 2 (§6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą 
oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326, ze zm.).

Przywołując ponadto brzmienie §6 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia stwier-
dzić należy, że płatność zwierzęca w danym roku kalendarzowym przysługuje, jeżeli:

1) rolnik lub jego małżonek w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 
2006 r. był posiadaczem bydła, owiec, lub kóz, lub koni, co potwierdza wpis lub 
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zgłoszenia tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub 
do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związ-
ku małżeńskim w tym okresie;

2) na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego 
w 2006 r. rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych 
użytków zielonych lub do powierzchni upraw traw przeznaczonych na paszę 
uprawianych na gruntach ornych lub do powierzchni upraw mieszanek ro-
ślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, jeżeli we wniosku złożonym 
w 2006 r. o przyznanie tej płatności rolnik wskazał taki rodzaj mieszanki.

Tym samym należy wyjaśnić, że płatność zwierzęca ma charakter historyczny, bo-
wiem na jej przyznanie bezpośrednio ma wpływ deklaracja rolnika z wniosku o przy-
znanie płatności obszarowych złożonego w roku 2006 oraz kwestia sposobu rozstrzyg-
nięcia w sprawie tego wniosku, tj. przyznania uzupełniającej płatności obszarowej na 
rok 2006 do deklarowanej w tym roku powierzchni trwałych użytków zielonych, traw 
na gruntach ornych i mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami.

Mając z kolei na względzie zawartą w oświadczeniu Pana Senatora Grzegorza 
Wojciechowskiego prośbę w przedmiocie wyjaśnienia stosowanego przez Agencję – 
w opinii Pana Senatora – pojęcia „modyfikacja historii TUZ”, pragnę wyjaśnić, że ww. 
pojęcie w Agencji nie jest stosowane. Jak już bowiem wyżej wskazano, deklaracja 
powierzchni trwałych użytków zielonych podlega sprawdzeniu w postępowaniach ad-
ministracyjnych w sprawach dotyczących przyznania płatności rolnośrodowiskowej 
wyłącznie pod kątem niewłączenia ich do płodozmianu w okresie 5 lat poprzedzają-
cych rok wnioskowania o tę płatność.

Przedstawiając powyższe stwierdzam, że działania organów Agencji właściwych 
w sprawach przyznawania rolnikom płatności rolnośrodowiskowych oraz płatności 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa wspólnotowego i krajowego. Tym samym twierdzenia za-
warte w oświadczeniu Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego z dnia 12 lipca 
2013 r. w przedmiocie nieprzyznawania rolnikom należnych płatności do deklarowa-
nych trwałych użytków oceniam jako nieuzasadnione.

Z poważaniem 
 
ZASTĘPCA PREZESA 
Zbigniew Banaszkiewicz
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Przemysława Błaszczyka, Andrzeja Matusiewicza, 

Wiesława Dobkowskiego, Macieja Klimy, 
Marka Martynowskiego, Waldemara Kraski, 

Jerzego Chróścikowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 
Roberta Mamątowa, Henryka Górskiego, 

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

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego, 
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

oraz do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny 
Panie Ministrze!

Dziękujemy Ministrowi Finansów za odpowiedź – znak: CA5/036/12/8/
WGL/13/571/RWPD-49786/2013 – z dnia 24 czerwca 2013 r. na nasze 
oświadczenie złożone na 33. posiedzeniu Senatu w dniu 16 maja br., doty-
czące działań przeciwko tak zwanej mafii paliwowej.

Ucieszyła nas informacja, że organy skarbowe w ostatnich trzech latach 
przeprowadziły kontrole w 1063 podmiotach zajmujących się obrotem pali-
wami. W przypadku aż 494 podmiotów stwierdzono nieprawidłowości doty-
czące podatku akcyzowego, VAT i podatków dochodowych. Jest to rzeczywi-
ście wielka aktywność organów skarbowych, z tym że dotycząca raczej ofiar 
niż sprawców procederu nielegalnego sprowadzania paliw. Wiemy, z jaką 
aktywnością organy skarbowe ścigają na przykład przedsiębiorców trans-
portowych, którzy nieświadomie, bez złej woli nabywali paliwo pochodzące 
z nielegalnych dostaw. Wiele z takich firm działania organów skarbowych 
doprowadziły do bankructwa. Można powiedzieć, że ofiary nie są bezkarne, 
ale nam chodzi o sprawców, o osoby i firmy, które nielegalnie sprowadzają 
do Polski paliwa, i pytamy, jakie są osiągnięcia organów skarbowych, jeśli 
chodzi o nich.

Pytamy zatem, ile przypadków nielegalnego przywozu paliwa do Polski 
ujawniły organy celne, jakie to były ilości paliwa, w stosunku do ilu osób 
zostały wdrożone postępowania karne czy karnoskarbowe, jakie były efekty 
finansowe tych postępowań.

O to samo pytamy też Prokuratora Generalnego i Ministra Spraw We-
wnętrznych – jakie są efekty i zakres działań przeciwko sprawcom i organi-
zatorom przestępstw, tak zwanej mafii paliwowej, a więc tych, którzy spro-
wadzają na terytorium Polski nielegalne paliwo, co w tym zakresie robią or-
gany finansowe, policja, służby specjalne, prokuratura? Czy w tym zakresie 
służby państwowe odnoszą jakieś sukcesy?

Pytamy o to, bo na podstawie dotychczasowych obserwacji odnosimy 
wrażenie, poparte faktami, że organy państwowe skutecznie radzą sobie ze 
ściganiem nabywców nielegalnego paliwa, a więc ofiar mafii paliwowej, a są 
całkowicie bezradne wobec osób będących organizatorami i sprawcami tego 
kryminalnego procederu.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Wojciech Skurkiewicz 
Przemysław Błaszczyk  Robert Mamątow 
Andrzej Matusiewicz  Henryk Górski 
Wiesław Dobkowski  Jan Maria Jackowski 
Maciej Klima   Krzysztof Słoń 
Marek Martynowski  Bogdan Pęk 
Waldemar Kraska  Andrzej Pająk 
Jerzy Chróścikowski  Kazimierz Jaworski



37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. 179

Oddowiedd�  
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 21 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z oświadczeniem senatora Grzegorza Wojciechowskiego i innych sena-
torów złożonym na 37. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. w sprawie tzw. ma-
fii paliwowej, które zostało przekazane Ministrowi Finansów przy piśmie nr SPS-023-
-11898/12 z dnia 19 lipca 2013 r., oraz w nawiązaniu do pisma nr CA5/036/12/8/
WGL/13/571/RWPG-49786/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r., uprzejmie informuję 
Pana Marszałka, co następuje.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że do zadań Służby Celnej określonych 
w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, 
poz. 1323, z późn. zm.) należy realizacja polityki celnej i podatkowej, w tym w zakresie 
podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów. Na-
leży podkreślić, że Służba Celna realizuje swoje ustawowe zadania związane z rynkiem 
paliw przede wszystkim w odniesieniu do podmiotów prowadzących legalną produkcję 
i obrót. Natomiast zadania związane ze zwalczaniem nielegalnej produkcji i obrotu pa-
liwami należą do kompetencji innych krajowych organów lub służb odpowiedzialnych 
za ochronę porządku prawnego oraz uprawnionych do ścigania przestępstw w obsza-
rze paliw. Służba Celna współpracuje i współdziała z tymi organami lub służbami po-
przez wymianę informacji lub wspólne prowadzenie działań np. z funkcjonariuszami 
Policji lub Straży Granicznej.

Odnosząc się do kwestii działań podejmowanych przez Służbę Celną w obszarze 
zwalczania nieprawidłowości w zakresie paliw, uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż 
w związku z zidentyfikowanymi ryzykami naruszeń przepisów celnych i podatkowych, 
w latach 2011 i 2012 oraz w I połowie 2013 r. organy Służby Celnej przeprowadziły 
w sumie 70167 kontroli podmiotów zajmujących się obrotem paliwami silnikowymi, 
z czego w 7742 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, skutkujące efektami fi-
nansowymi wynoszącymi ponad 206 mln zł.

Ponadto, uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż w latach 2010–2012 organy Służ-
by Celnej prowadziły 2849 spraw karnych skarbowych związanych z nieprawidłowo-
ściami dotyczącymi przywozu paliwa na terytorium RP, w wyniku których zatrzymano 
ponad 18 mln litrów paliwa, gdzie kwota należności celno-podatkowych narażonych 
na uszczuplenie wyniosła ok. 48 mln zł. Sprawy wszczęte przez organy Służby Celnej, 
dotyczące nielegalnego obrotu paliwami w ramach działalności zorganizowanych grup 
przestępczych są prowadzone pod nadzorem Prokuratury, która przekazuje je do pro-
wadzenia organom wyspecjalizowanym w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości.

Mam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia spotkają się z uprzejmą akceptacją 
Pana Marszałka.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Kapica
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Oddowiedd 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 29.07.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 19 lipca 2013 r. sygn. BPS/043-37-

-1604-PG/13 uprzejmie informuję, że Prokuratura Generalna podejmuje szereg dzia-
łań mających na celu wypełnianie ustawowych zadań prokuratury związanych z czu-
waniem nad ściganiem przestępstw związanych z nadużyciami w obrocie paliwami.

W Departamencie do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji od 2000 r. 
prowadzony jest stały monitoring postępowań przygotowawczych dotyczących tej ka-
tegorii przestępczości.

Mając na celu zapewnienie właściwego nadzoru służbowego nad wskazanymi po-
stępowaniami, na podstawie polecenia Zastępcy Prokuratora Generalnego w 2011 r. 
powołano w każdej prokuraturze apelacyjnej koordynatora do spraw, których przed-
miotem są przestępstwa związane z nadużyciami w obrocie paliwami, w szczególności 
polegającymi na:

∙ zmianie przeznaczenia oleju napędowego przeznaczonego na cele energetyczne 
na olej napędowy do celów transportowych przez odbarwienie lekkiego oleju 
opałowego lub oleju napędowego przeznaczonego na cele energetyczne i nara-
żenie w ten sposób na uszczuplenie należności publicznoprawnej w postaci po-
datku akcyzowego,

∙ nielegalnym sprowadzeniu paliwa z zagranicy do Polski wbrew przepisom ustawy 
w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru 
akcyzy, a następnie sprzedaży paliwa do innych podmiotów gospodarczych na 
terenie kraju i narażenie w ten sposób podatku akcyzowego na uszczuplenie,

∙ nielegalnym wytwarzaniu paliwa z komponentów i wprowadzaniu go następnie 
do obrotu jako paliwa pełnowartościowego i narażeniu na uszczuplenie należ-
ności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

∙ oszustwie w postaci sprzedaży paliwa nielegalnie wytworzonego, bądź też po-
wstałego w wyniku odbarwiania oleju opałowego dalszym odbiorcom jako pali-
wa pełnowartościowego, nabywaniu paliw pochodzących z nielegalnego źródła 
przy wykorzystaniu fikcyjnych faktur paliwowych i dalszej odsprzedaży,

∙ wystawianiu fikcyjnych faktur VAT dokumentujących rzekomy obrót paliwami, 
a także podrabianie faktur VAT w tym samym celu,

∙ fałszowaniu oświadczeń o sprzedaży oleju opałowego lekkiego odbiorcom indy-
widualnym na cele grzewcze,

∙ praniu brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z naduży-
ciami w obrocie paliwami.

Zakres monitorowanych postępowań wskazuje, że działania Prokuratury są skie-
rowane przeciwko wszelkiej aktywności przestępczej związanej z nielegalnym obrotem 
paliwami, a nie wyłącznie przeciwko przedsiębiorcom transportowym.

Jednocześnie uprzejmie informuję, opierając się na danych liczbowych przekazy-
wanych przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, iż w 2012 r. w toku 
pozostawało 230 spraw we wskazanej kategorii, co w porównaniu z latami poprzedni-
mi stanowi wyraźny spadek (2011 – 297, 2010 – 296).

Natomiast zainicjowane postępowania przygotowawcze to: 2012 r. – 83, 2011 r. – 
96, 2010 r. – 51 spraw.

O wadze postępowań karnych monitorowanej kategorii, a także o społecznej szkod-
liwości przestępstw w wymiarze ekonomicznym świadczy szacunkowa wartość ujaw-
nionych strat Skarbu Państwa, przy czym należy podkreślić stałą tendencję wzrostową 
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ujawnionych kwot nadużyć, i tak w 2010 r. była to kwota 793 095 943 zł, w 2011 r. 
– 983 265 046 zł, a w 2012 r. – 1 399 191 058 zł.

Natomiast skuteczność ścigania tzw. przestępstw paliwowych, na przestrzeni 
ostatnich 3 lat kształtuje się następująco:

∙ skierowane akty oskarżenia: w 2010 r. – 92 przeciwko 441 osobom, w 2011 r. – 
97 przeciwko 453 osobom, zaś w 2012 r. – 71 przeciwko 339 osobom,

∙ postanowienia o umorzeniu postępowań przygotowawczych: w 2010 r. – 54 prze-
ciwko 54 podejrzanym, w 2011 r. – 51 przeciwko 37 podejrzanym, a w 2012 r. 
– 48 przeciwko 149 podejrzanym.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 9 sierpnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 19 lipca 2013 roku (sygn. BPS/043-37-1604- 

-MSW/13), przesyłającego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana 
Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 37. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 roku w sprawie nielegalnego przywozu paliwa do 
Polski, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną Policji, zwalczanie 
przestępczości związanej z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi jest jednym z kie-
runków działania pionu ekonomicznego Centralnego Biura Śledczego Komendy Głów-
nej Policji. Działania CBŚ KGP skierowane są przede wszystkim wobec zorganizowa-
nych grup przestępczych. Jednym z elementów sposobu zwalczania przestępczości 
w tym obszarze jest zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku CBŚ KGP prowadziło 47 śledztw 
obejmujących swym zakresem nieprawidłowości w obrocie paliwami płynnymi. W pro-
wadzonych sprawach występuje 657 podejrzanych, spośród których przeciwko 364 
osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W ww. 
sprawach zastosowano 166 środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresz-
towania oraz zabezpieczono, na poczet przyszłych kar, ponad 83 mln zł.

Należy wskazać, że w ramach prowadzonych działań w zakresie zwalczania prze-
stępczości związanej z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi CBŚ KGP współpra-
cuje z Izbami Celnymi oraz Urzędami Kontroli Skarbowej. Centralne Biuro Śledcze 
KGP na bieżąco monitoruje problematykę związaną z nielegalnym obrotem paliwami 
płynnymi poprzez współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz 
podmiotami reprezentującymi organizacje zrzeszające koncerny paliwowe, a także 
przedsiębiorcami prywatnego sektora paliwowego operującymi głównie w handlu de-
talicznym i hurtowym.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
w latach 2010–2013 prowadziła łącznie 92 postępowania przygotowawcze związane 
z nieprawidłowościami w sektorze paliwowym (w 2010 roku – 21, w 2011 roku – 26, 
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w 2012 roku – 21 i w 2013 roku – 24). W tym okresie zostały zakończone 33 postę-
powania. Aktem oskarżenia objęto 103 osoby (w 2010 roku – 62 osoby, w 2011 roku 
– 18 osób, w 2012 roku – 7 osób, w 2013 roku – 16 osób).

Należy przy tym wskazać, że prowadzone przez ABW śledztwa nie dotyczą wyłącz-
nie przypadków nielegalnego przywozu paliwa do Polski. Postępowania w tym zakresie 
stanowią jedynie niewielki procent spraw prowadzonych przez Agencję. W większości 
przypadków postępowania dotyczą:

– procederu polegającego na wyszukiwaniu bądź też zakładaniu podmiotów go-
spodarczych, tzw. firm „słupów”, za pośrednictwem których podejmowane są 
działania zmierzające do legalizowania i wprowadzania do obrotu komponentów 
paliw i innych produktów ropopochodnych jako pełnowartościowych paliw sil-
nikowych;

– wprowadzenia do obrotu środków finansowych uzyskanych w wyniku oszustwa 
polegającego na sprzedaży komponentów paliw jako pełnowartościowego paliwa;

– posługiwania się sfałszowanymi dokumentami dotyczącymi obrotu paliwami 
oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg finansowych;

– wprowadzenia w błąd organów skarbowych w kwestii osiąganych dochodów 
oraz nieujawnienia podstawy do opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Rafał Magryś 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Przemysława Błaszczyka, Kazimierza Jaworskiego, 
Andrzeja Pająka, Roberta Mamątowa, Józefa Zająca, 

Wojciecha Skurkiewicza, Henryka Górskiego, 
Andrzeja Matusiewicza, Bogdana Pęka, 

Marka Martynowskiego, Janiny Sagatowskiej, 
Jana Marii Jackowskiego, Doroty Czudowskiej, 
Krzysztofa Słonia oraz Wiesława Dobkowskiego

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

do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego 
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanow-
na Pani Rzecznik!

Zwracamy się do pełniących wysokie urzędy o pilne zainteresowanie 
się sprawą pana Macieja W., mieszkańca wsi Tarnowo Górne w wojewódz-
twie podkarpackim, który w 2010 r. został skazany na karę dwudziestu lat 
więzienia. Według informacji uzyskanych od rodziny było to skazanie za 
przemyt substancji, którą obrót w świetle prawa polskiego nie jest przestęp-
stwem. Pan Maciej W., według twierdzeń jego bliskich, został pozbawiony 
mocy prawnej i jakiejkolwiek opieki władz polskich. Od ponad trzech lat jest 
pozbawiony kontaktu z bliskimi i odbywa drakońsko surowy wyrok w ame-
rykańskim więzieniu.

Wiemy, że obecnie przed Sądem Okręgowym w Krośnie toczy się sprawa 
dotycząca przejęcia pana Macieja W. w celu odbycia przez niego kary w Pol-
sce. Od rodziny usłyszeliśmy, że sprawa przejęcia napotyka trudności, wła-
śnie z tego powodu, że czyn, za który pan Maciej W. został skazany w USA, 
nie jest przestępstwem według prawa polskiego.

Jeśli tak jest w rzeczywistości, to jest to niesłychany paradoks – niewin-
ność w świetle polskiego prawa powoduje pozostawienie polskiego obywa-
tela na pastwę obcego wymiaru sprawiedliwości.

Sprawa ma dramatyczny wymiar dla konkretnego człowieka i jego ro-
dziny, ale być może kryje się za nią szerszy problem bezradności polskie-
go wymiaru sprawiedliwości w sytuacji skazania obywatela polskiego za 
granicą.

Sprawa jest bardzo dramatyczna i prosimy, by wysokie urzędy podeszły 
do niej z najwyższym zainteresowaniem i uwagą. Niezależnie od okolicz-
ności jeden z podstawowych obowiązków państwa polskiego, wynikający 
wprost z art. 36 Konstytucji RP, dotyczy tego, że podczas pobytu za granicą 
obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. Obo-
wiązkiem odnośnych władz państwowych, także sądów, jest zatem dążenie 
do sprowadzenia obywatela polskiego do Polski, niezależnie od tego, czy 
miałby on odbywać tu karę, czy nie. Musi się znaleźć odpowiednia droga 
prawna, aby tak się właśnie stało, tym bardziej że władze USA są gotowe 
wydać pana Macieja W. w celu odbycia przez niego kary w Polsce.

Oczekujemy pilnego zajęcia się sprawą i podjęcia odpowiednich działań 
prawnych zmierzających do powrotu pana Macieja W. do Polski.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Andrzej Matusiewicz 
Przemysław Błaszczyk  Bogdan Pęk 
Kazimierz Jaworski  Marek Martynowski 
Andrzej Pająk   Janina Sagatowska 
Robert Mamątow  Jan Maria Jackowski 
Józef Zając   Dorota Czudowska 
Wojciech Skurkiewicz  Krzysztof Słoń 
Henryk Górski   Wiesław Dobkowski
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Oddowiedd�  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 16 sierpnia 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma z dnia 19.07.2013 r. i oświadczenia złożonego przez se-

natora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 37. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 12.07.2013 r. w sprawie przekazania do Polski skazanego 
na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki obywatela polskiego Macieja M. W., 
uprzejmie informuję, co następuje.

Sąd Okręgowy w Krośnie postanowieniem z dnia 15 marca 2013 r. sygn. akt II Kop 
25/12 stwierdził niedopuszczalność przejęcia do wykonania w Rzeczypospolitej Pol-
skiej wyroku Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Środkowego Okręgu Flo-
rydy z dnia 5 listopada 2010 r., na podstawie którego Maciej M. W. został skazany na 
karę 240 miesięcy pozbawienia wolności. Postanowienie to zostało jednakże uchylone 
postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt 
II AKz 46/13.

Z informacji przekazanej przez Sąd Okręgowy w Krośnie wynika, że posiedzenie 
w sprawie dopuszczalności przejęcia orzeczenia do wykonania wyznaczono na dzień 
3 września br.

Zgodnie z art. 611a §5 k.p.k., na postanowienie sądu skazanemu przysługuje 
zażalenie. Prawo do wniesienia zażalenia przysługuje także obrońcy skazanego oraz 
prokuratorowi. Dopiero po uprawomocnieniu postanowienia w przedmiocie dopusz-
czalności przejęcia orzeczenia do wykonania, sąd przesyła odpis tego postanowienia 
Ministrowi Sprawiedliwości celem podjęcia decyzji co do przejęcia.

Zgodnie z art. 611a §3 k.p.k., prawomocne postanowienie sądu o niedopuszczal-
ności przejęcia lub przekazania orzeczenia do wykonania jest wiążące dla Ministra 
Sprawiedliwości. Kasację od prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie dopusz-
czalności przejęcia orzeczenia do wykonania zgodnie z art. 521 k.p.k. wnieść może 
jedynie Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

W stosunkach między Polską a USA kwestię przekazywania osób skazanych regu-
lują przepisy Konwencji o przekazywaniu osób skazanych z dnia 21.03.1983 r. Zgod-
nie z art. 3 ust. 1 lit. e) Konwencji, przekazanie w jej trybie może nastąpić jedynie, 
gdy działanie lub zaniechanie, stanowiące podstawę skazania, stanowi przestępstwo 
w rozumieniu prawa państwa wykonania lub stanowiłoby przestępstwo w wypadku 
popełnienia na jego terytorium.

Jak wskazuje treść uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 
15 marca 2013 r., jak również postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 
16 kwietnia 2013 r., okoliczność powyższa była przedmiotem rozważań sądu w trakcie 
orzekania w przedmiocie dopuszczalności przejęcia do dalszego wykonania w Polsce 
orzeczenia skazującego wydanego przez sąd amerykański wobec Macieja M. W.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu
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Oddowiedd�  
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 19 sierpnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na – przesłane przy piśmie z dnia 19 lipca 2013 r., znak BPS/043- 

-37-1605-PG/13 – oświadczenie senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, złożone podczas 
37. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 r. dotyczące przejęcia do wykonania 
kary orzeczonej wobec Pana Macieja W. uprzejmie informuję, co następuje.

W oparciu o Konwencję Rady Europy o przekazywaniu osób skazanych, sporzą-
dzoną w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r., której stronami są Rzeczpospolita Polska 
i Stany Zjednoczone Ameryki, decyzja o przejęciu kary do wykonania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej należy do Ministra Sprawiedliwości. Decyzja ta obligatoryj-
nie jest poprzedzona orzeczeniem właściwego sądu o dopuszczalności bądź braku do-
puszczalności przejęcia wykonania kary orzeczonej przez sąd zagraniczny.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi na podstawie powołanej konwencji po-
stępowanie o przejęcie do dalszego wykonania w Polsce kary pozbawienia wolności 
orzeczonej przez sąd amerykański wobec obywatela polskiego Macieja W. (nr sprawy 
DWMPC-II-0874-43/12/14).

Jak wynika z informacji uzyskanej z Sądu Okręgowego w Krośnie, właściwego 
w sprawie, której dotyczy powołane oświadczenie senatorów, ostateczna decyzja sądu 
w przedmiocie stwierdzenia dopuszczalności przejęcia orzeczenia do wykonania w Pol-
sce dotychczas nie zapadła. Wcześniejsze postanowienie tego sądu o niedopuszczal-
ności przejęcia do wykonania kary pozbawienia wolności zostało uchylone przez Sąd 
Apelacyjny w Rzeszowie. Kolejny termin posiedzenia sądu, na którym rozpoznawana 
będzie sprawa dopuszczalności przejęcia wykonania kary orzeczonej wobec Pana Ma-
cieja W. wyznaczony został na 3 września br.

W posiedzeniu sądu w przedmiocie przejęcia orzeczenia do wykonania ma prawo 
wziąć udział prokurator, a na wydaną przez sąd decyzję służy zażalenie. Dodatkowo 
uprawnieniem procesowym Prokuratora Generalnego jest możliwość wniesienia, na 
podstawie art. 521 Kodeksu postępowania karnego kasacji od każdego prawomocne-
go orzeczenia sądu kończącego postępowanie. Dalsze działania w sprawie dotyczącej 
Pana Macieja W., w zakresie, w jakim właściwa pozostaje prokuratura, uzależnione 
będą od decyzji sądu.

Z poważaniem 
 
Marzena Kowalska
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Oddowiedd 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 10.12.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 19 lipca 2013 roku nr BPS/043-

-37-1605-PG/13, oświadczenie Panów senatorów złożone na 37. posiedzeniu Senatu 
w dniu 12 lipca 2013 roku, dotyczące ekstradycji z USA do Polski Pana Macieja W. 
oraz w nawiązaniu do udzielonej w tej sprawie za nr PG V WM 070/2/13 w dniu 
19 sierpnia 2013 roku przez Zastępcę Prokuratora Generalnego odpowiedzi uprzejmie 
informuję, że w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej za-
poznano się z aktami tej sprawy.

W wyniku analizy akt Sądu Okręgowego w Krośnie o sygn. II Kop 25/12 (w oświad-
czeniu omyłkowo wskazano sygn. II Kp 26/12) ustalono, że wydane w tej sprawie 
postanowienie z dnia 15 marca 2013 roku, stwierdzające prawną niedopuszczalność 
przejęcia Macieja W. do wykonywania w Polsce orzeczonej wobec niego w USA kary 
20 lat pozbawienia wolności, zostało orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie 
z dnia 16 kwietnia 2013 roku, sygn. akt II AKz 46/13 uchylone i sprawa została prze-
kazana Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy w Krośnie, po ponownym rozpoznaniu sprawy, postanowieniem 
z dnia 3 września 2013 roku, sygn. akt II Kop 9/13, stwierdził prawną dopuszczalność 
przejęcia do wykonania w Polsce prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego Stanów 
Zjednoczonych dla Środkowego Okręgu Florydy z dnia 5 listopada 2012 roku, sygn. 
akt 8:09-cr-373-T-26TGW, na podstawie którego obywatel RP Maciej W. skazany zo-
stał na karę 240 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zastosował również wobec Ma-
cieja W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 mie-
sięcy od dnia przekroczenia przez niego granicy RP.

Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 11 września 2013 roku.
Ze znajdującego się w aktach sprawy pisma Departamentu Współpracy Między-

narodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2013 
roku wynika również, że Minister Sprawiedliwości wyraził zgodę na przejęcie do dal-
szego wykonania w Polsce kary orzeczonej wobec wymienionego skazanego i stosowne 
dokumenty umożliwiające przeprowadzenie procedury ekstradycyjnej w tej sprawie 
zostaną przekazane władzom USA po ich przetłumaczeniu.

W związku z powyższym, stwierdzając przy tym zasadność wydanego – wobec ska-
zanego Macieja W. – przez Sąd Okręgowy w Krośnie w dniu 3 września 2013 roku 
prawomocnego postanowienia, brak jest podstaw do podejmowania przez Prokuratora 
Generalnego działań zmierzających do ewentualnego jego uchylenia w trybie nadzwy-
czajnych środków zaskarżenia.

Z poważaniem 
 
Robert Hernand
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Oddowiedd 
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 8 sierpnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

nr BPS/043-37-1605/13 z dnia 19 lipca br.) złożone wspólnie z innymi senatorami 
podczas 37. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję.

Sprawą Pana M. W. zajmują się polskie przedstawicielstwa konsularne na terenie 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. W początkowej fazie, czyli bezpośrednio po areszto-
waniu, był to Konsulat Generalny RP w Chicago. Następnie sprawa została przejęta 
przez placówki w Waszyngtonie i Nowym Jorku.

Pan M. W. został zatrzymany na lotnisku O’Hare w Chicago w dniu 15 stycznia 
2010 r. Według oficjalnej informacji władz amerykańskich przekazanych Konsulowi 
RP przyczyną zatrzymania był świadomy import na teren Stanów Zjednoczonych sub-
stancji chemicznych (Gamma-Butyrolakton, tzw. GBL) przeznaczonych do produkcji 
narkotyków.

Konsul w Chicago pozostawał w kontakcie z Panem M. W. i jego żoną (m.in. od-
wiedził go w areszcie w dniu 20 stycznia 2010 r.). Z przeprowadzonej wówczas rozmo-
wy wynikało, że w chwili zatrzymania Pan M. W. został poinformowany o prawie do 
kontaktu z konsulem, ale odmówił skorzystania z tej możliwości. Ponadto, konsul był 
obecny na rozprawie w dniu 22 stycznia 2010 r., podczas której Pan M. W. zdecydował 
się na przeniesienie sprawy na Florydę (okręg konsularny KG RP w Nowym Jorku).

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku udziela skazanemu wszelkiej opieki prze-
widzianej w obowiązujących przepisach, w tym utrzymuje kontakt z obrońcami i żoną 
zatrzymanego. W dniu 26 października 2011 r. konsul odwiedził osadzonego w za-
kładzie karnym FCI Allenwood w stanie Pensylwania, informując m.in. o możliwości 
przeniesienia i odbycia kary w Polsce.

W lipcu 2012 r. Departament Sprawiedliwości pisemnie poinformował polskie 
Ministerstwo Sprawiedliwości o zgodzie strony amerykańskiej na przekazanie Pana 
M. W. do Polski w celu dalszego odbywania kary pozbawienia wolności.

Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że sąd pierwszej instancji 
orzekł niedopuszczalność przekazania ze względu na brak karalności czynu w Polsce. 
Pan M. W. odwołał się od wyroku. Do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez 
polski sąd nie jest możliwe podjęcie żadnej decyzji w sprawie transferu skazanego do 
Polski.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Oddowiedd 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 18.11.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
uprzejmie informuję, iż w związku z wystąpieniem senatora Grzegorza Wojcie-

chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 37. posiedzenia Senatu RP w dniu 
12 lipca 2013 r. i na skutek pisma Pani Marszałek, Rzecznik Praw Obywatelskich 
dokonał zbadania sprawy p. Macieja W.

Wystąpił do Sądu Okręgowego w Krośnie z zapytaniem o jej stan, podjęte działania 
i wydane rozstrzygnięcia.

Rzecznik uzyskał odpowiedź, z której wynika, iż w dniu 3 września 2013 r. Sąd 
Okręgowy w Krośnie wydał postanowienie w sprawie Macieja W. (sygn. akt II Kop 9/13) 
stwierdzające prawną dopuszczalność przejęcia do wykonania w Polsce kary pozba-
wienia wolności orzeczonej przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla środko-
wego Okręgu Florydy. Powyższe postanowienie uprawomocniło się dnia 11 września 
2013 r.

Sąd Okręgowy w Krośnie uznał, że czyny skazanego można zakwalifikować jako 
przestępstwa z art. 258 §1 k.k. oraz z art. 165 §1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k., 
co sprawia, że w sprawie zachodzi przesłanka podwójnej karalności otwierająca drogę 
do uznania możliwości przejęcia do wykonania kary orzeczonej w Stanach Zjednoczo-
nych wobec Macieja W. Sąd uznał, iż analiza dokumentacji amerykańskiej pozwala 
na przyjęcie, iż doszło do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu 
osób poprzez działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Substancja GBL, któ-
rej sprowadzanie na terytorium Stanów Zjednoczonych, posiadanie i rozprowadzanie 
zostało przypisane skazanemu, po zmieszaniu z napojami i w procesie hydrolizy na-
stępującym w organizmie człowieka, przekształca się w środek znany potocznie pod 
nazwą GHB „pigułka gwałtu”. Ponadto w procesie niewielkiej syntezy z GBL można 
uzyskać GHB.

Skazany Maciej W. wiedział, iż substancja będzie używana właśnie w taki sposób, 
miał świadomość skutków jej działania, postępował celowo, w porozumieniu z innymi 
osobami, a dodatkowo działał w celu uzyskania korzyści finansowych, a nawet stałego 
dochodu z tego rodzaju przestępstwa.

Skazany jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wyraził zgodę na przekazanie, 
zaś Sąd nie stwierdził istnienia przeszkód o jakich mowa w art. 611b §1 k.p.k. do 
przejęcia kary do wykonania w kraju.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Na wstępie chciałbym podziękować Panu za odpowiedź, jaką otrzyma-

łem na złożone przeze mnie w dniu 18 kwietnia 2013 r. oświadczenie w spra-
wie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Po jej 
lekturze mam jednak kilka dodatkowych wątpliwości.

Główna z nich dotyczy stanowiska resortu wyrażonego zdaniem: „Zakaz 
reklamy, niezależnie od formy w jakiej został ustanowiony, powodowany 
był tymi samymi pobudkami co zakaz reklamy niektórych kategorii produk-
tów leczniczych (na przykład leków na receptę, leków refundowanych, leków 
psychotropowych), a zatem ukrócenia zjawiska samoleczenia, często prowa-
dzonego w sposób bezrefleksyjny i chaotyczny, bez konsultacji z lekarzem, 
czy nawet bez zapoznania się z treścią ulotki informacyjnej”.

Trudno nie zgodzić się z faktem, że Polacy są w czołówce narodów, które 
chętnie zażywają leki dostępne bez recepty. Pragnę jednak zauważyć, że 
jeśli intencją ustawodawcy w zakresie zakazu reklamy aptek jest ograni-
czenie zjawiska lekomanii wśród Polaków, to w pierwszej kolejności nale-
żałoby zwrócić uwagę na reklamowanie leków i produktów OTC przez firmy 
farmaceutyczne oraz placówki obrotu pozaaptecznego. Takie placówki, na 
przykład stacje benzynowe i sklepy spożywcze, mogą reklamować produk-
ty lecznicze wydawane bez recepty bez ograniczeń, choć nie są w stanie 
świadczyć opieki farmaceutycznej i czuwać nad bezpieczeństwem pacjen-
tów. Tymczasem, jak wynika z badań ośrodka Nielsen, wydatki na reklamę 
leków w telewizji w lutym 2013 r. wyniosły blisko 80 milionów zł tygodnio-
wo. Dla porównania, przemysł motoryzacyjny wydał na reklamę sześć razy 
mniej, a branża finansowa o połowę mniej. Wobec tych danych oraz świa-
domości ogromnego wpływu i zasięgu środków masowego przekazu trudno 
znaleźć zrozumienie dla wprowadzonego zakazu informowania pacjentów 
o ofercie handlowej apteki.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowie-
dzi na następujące pytania.

Czy Ministerstwo Zdrowia rozważało wprowadzenie ograniczenia zaka-
zu reklamy aptek tylko w odniesieniu do leków refundowanych i leków na 
receptę, tak aby apteki znów mogły informować pacjentów o swojej ofercie 
leków i produktów OTC?

Czy w opinii resortu możliwość reklamowania leków i produktów OTC 
w telewizji i radiu oraz sprzedawania ich w przypadkowych miejscach, ta-
kich jak stacje benzynowe i sklepy spożywcze, nie stwarza większego zagro-
żenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pacjentów i możliwość ich popadnięcia 
w lekomanię, niż reklama aptek?

Z poważaniem 
Piotr Zientarski
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Oddowiedd

Warszawa, 2013.08.14

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Piotra Zientarskiego złożone na 

37. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2013 r., przekazane 
Ministrowi Zdrowia przy piśmie BPS/043-37-1606/13 z dnia 19 lipca 2013 r., w któ-
rym Pan Senator wyraża kolejne wątpliwości i kieruje do Ministra Zdrowia dodatkowe 
pytania związane z zakazem reklamy aptek i punktów aptecznych, w którym to tema-
cie Minister Zdrowia udzielił Panu Senatorowi odpowiedzi w piśmie o znaku MZ-PLO-
-163491-104/PR/13; MZ-PLO-460-16063-45/KP/13 z dnia 27 maja br., niniejszym 
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 i la ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu-
tyczne (Dz. U. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.):

„1. Zabrania się kierowania do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produk-
tów leczniczych:

1) wydawanych wyłącznie na podstawie recepty;
2) zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe;
3) umieszczonych na wykazach leków refundowanych, zgodnie z odrębnymi prze-

pisami, oraz dopuszczonych do wydawania bez recept o nazwie identycznej z umiesz-
czonymi na tych wykazach.

1a. Przepis ust. 1 dotyczy również reklamy produktu leczniczego, którego nazwa 
jest identyczna z nazwą produktu leczniczego wydawanego wyłącznie na podstawie 
recepty”.

W kontekście powyższego należy podnieść, że drzedisy dot. reklamy droduktów 
leczniczych (w drzeciwieństwie nd. do tych dotyczących reklamy adtek) są zhar-
monizowane na terytorium daństw członkowskich Unii Eurodejskiej.

Przywołany przepis ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne sta-
nowi transpozycję art. 88 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 27, str. 69), który stanowi, że:

„1. Państwa Członkowskie zakazują reklamy adresowanej do ogółu społeczeństwa 
produktów leczniczych, które;

– dostępne są jedynie na receptę, zgodnie z tytułem VI,
– zawierają substancje psychotropowe lub narkotyczne, wymienione w konwen-

cjach Narodów Zjednoczonych z 1961 i 1971 r.,
– mogą być przedmiotem reklamy adresowanej do ogółu społeczeństwa zgodnie 

z ust. 2 akapit drugi.
2. Do ogółu społeczeństwa można adresować reklamę produktów leczniczych, które 

ze względu na swój skład i cel są przeznaczone i opracowane do stosowania bez inter-
wencji lekarza ogólnego, do celów diagnostycznych lub na receptę lub do monitorowa-
nia leczenia, za radą farmaceuty, jeżeli jest to konieczne.

(...)
3. Państwa Członkowskie są w stanie wprowadzić zakaz na swoim terytorium re-

klamy adresowanej do ogółu społeczeństwa produktów leczniczych, których koszt moż-
na refundować”.

Tym samym, w ocenie Ministra Zdrowia, ustanowienie zakazu reklamy produktów 
leczniczych o kategorii dostępności OTC, mogłoby skutkować zarzutem stosowania 
przez Polskę praktyk dyskryminacyjnych dot. przedsiębiorców (w tym przypadku – 
podmiotów odpowiedzialnych) oraz niezgodnością ustawodawstwa krajowego z pra-
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wem Unii Europejskiej. Byłoby to o tyle prawdopodobne, że w postępowaniu przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-374/05 Gintec Interna-
tional Import-Export GmbH przeciwko Verband Sozialer Wettbewerb eV, Trybunał 
orzekł w postępowaniu prejudycjalnym, że „jeżeli prawo ustanowienia odmiennych 
reguł nie zostało w wyraźny sposób powierzone państwom członkowskim, mogą one 
podporządkować reklamę produktów leczniczych wyłącznie wymogom ustano-
wionym w dyrektywie 2001/83/WE, jak słusznie twierdzą Gintec oraz Rząd Słowenii 
i Komisja. Pełna harmonizacja zasad dotyczących reklamy przyczynia się do usunięcia 
przeszkód w handlu produktami leczniczymi między państwami członkowskimi...”.

W odniesieniu z kolei do kwestii zakazu reklamy aptek, należy wskazać, że zgod-
nie z art. 94a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutycz-
ne zabroniona jest reklama aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych oraz ich 
działalności, jak również reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności, 
odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Z praktycznego 
punktu widzenia oznacza to, że np. stacje benzynowe, kioski, czy sklepy spożywcze 
nie mogą reklamować siebie i swojej działalności w taki oto sposób, że odbywałoby 
się to w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych (bądź bardziej 
obrazowo – za pośrednictwem, czy za pomocą takiego asortymentu). Zgodnie z tym, 
co zapisano w poprzedzającej odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Piotra Zien-
tarskiego w przedmiotowej sprawie, należy wyraźnie rozróżnić instrument reklamy 
placówki obrotu pozaaptecznego i reklamę leku jako takiego. W odniesieniu do samej 
placówki obrotu pozaaptecznego zabronione są zarówno sformułowania odnoszące się 
do tejże placówki, jako miejsca, w którym dostępne są produkty lecznicze (reklama 
tego podmiotu), jak i przekazujące, że placówka prowadzi np. sprzedaż leków na cho-
robę lokomocyjną (reklama działalności).

Należy zatem powtórnie podkreślić, że zasady reklamy leków określa rozdział 4 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i stanowią one materię od-
rębną od kwestii reklamy m.in. placówek obrotu pozaaptecznego. Co więcej, ponownie 
zaznaczenia wymaga odrębność informacji o cenie produktu leczniczego od kwestii 
reklamy. Zgodnie z §7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz spo-
sobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 
z późn. zm.) „...na wywieszkach umieszczonych przy towarach oferowanych do sprze-
daży po cenach promocyjnych lub obniżonych obok przekreślonej ceny dotychczasowej 
uwidacznia się cenę promocyjną lub cenę obniżoną uwzględniającą rabat”. Omawia-
ny przepis stanowi, że dozwolone jest sprzedawanie produktów po obniżonej cenie 
(w przypadku leków – z zastrzeżeniem tych podlegających refundacji) oraz, że obliga-
toryjnym jest wywieszenie informacji o obniżce tak aby pacjent był poinformowany 
o cenie aktualnej.

W opinii Ministra Zdrowia nie może niemniej budzić wątpliwości fakt, że zarówno 
jeden, jak i dugi instrument marketingowy (tj. reklama leku, jak i reklama podmiotu 
prowadzącego obrót detaliczny tego typu asortymentem), musi być w pewien sposób 
ograniczany z racji swojej specyfiki.

Zaznaczenia wymaga fakt, że produkty lecznicze zawierają substancje chemiczne, 
które w zależności od dawki mogą albo pomagać, albo szkodzić, przy czym szkodzić 
mogą potencjalnie wszystkie leki stosowane nieumiejętnie i w nadmiarze. W tym kon-
tekście należy mieć na uwadze, że w placówkach obrotu pozaaptecznego, tak samo 
zresztą jak w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych, leki OTC dostępne 
są bez ograniczeń ilościowych.

Do reglamentacji sprzedaży tych produktów nie ma podstaw prawnych, a jedno-
cześnie, jak wspomniano powyżej, orzecznictwo unijne nie pozostawia złudzeń co do 
braku możliwości zakazania reklamy produktów leczniczych dostępnych bez recep-
ty. Dlatego też ingerencja państwa, polegająca na zakazie reklamy placówek obrotu 
pozaaptecznego i ich działalności, odnosząca się do produktów leczniczych, jest oce-
niana przez resort zdrowia jako działanie ukierunkowane na zmniejszenie konsump-
cji. Pacjent niewystawiony na socjotechniczne mechanizmy sztucznego napędzania 
sprzedaży, to w ocenie Ministra Zdrowia pacjent, który – co bardziej prawdopodobne 
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– nabędzie w placówce obrotu pozaaptecznego jedno opakowanie produktu lecznicze-
go, zamiast trzech, czy pięciu. Zakaz reklamy ustanowiony w art. 94a ustawy z dnia 
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, może mieć zatem, w perspektywie wie-
loletniej, pozytywny wpływ na stan zdrowia publicznego. Abstrahując od powyższe-
go należy podnieść, że bardzo ważny, jeżeli nie kluczowy w przedmiotowej sprawie, 
jest głos samego środowiska aptekarskiego, a zatem fachowych pracowników ochrony 
zdrowia, którzy – w przeciwieństwie do osób zatrudnianych w placówkach obrotu 
pozaaptecznego – mają wiedzę na temat właściwości, mechanizmów działania i poten-
cjalnych szkodliwych skutków stosowania produktów leczniczych. Samorząd apte-
karski wyraźnie sprzeciwia się jakiejkolwiek liberalizacji zakazu reklamowania aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych i – w określonym zakresie – placówek obrotu 
pozaaptecznego. Stanowisko to pozostaje w pełni zgodne z art. 19 Kodeksu Aptekarza 
Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że:

„1. Aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie 
usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi oby-
czajami.

2. Aptekarz unika działalności przyczyniającej się do zwiększania konsumpcji pro-
duktów leczniczych”.

Tak jak zostało wspomniane w odpowiedzi na pierwsze oświadczenie Pana Sena-
tora Zientarskiego w przedmiotowej sprawie, to Naczelna Izba Aptekarska była pomy-
słodawcą ustanowienia zakazów przewidzianych w art. 94a ustawy z dnia 6 wrześ-
nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, i to z jej inicjatywy została w tym przedmiocie 
zgłoszona poprawka poselska do projektu ustawy z dnia 12 maja 2013 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 
medycznych.

W ocenie Ministra Zdrowia stanowisko samorządu aptekarskiego uzasadnione jest 
przesłanką ochrony zdrowia publicznego. Jednocześnie wydaje się, że sprzeciw przed-
siębiorców przeciwko omawianemu zakazowi, powodowany jest wyłącznie pobudkami 
ekonomicznymi. Jednocześnie, zastanawiający jest fakt, że jeszcze bardziej dochodo-
we rynki – tytoniowy i alkoholowy (a przy tym niewątpliwie szkodliwe dla zdrowia pu-
blicznego), również obarczone są zbliżonymi ograniczeniami, co nie wzbudza jednakże 
podobnych kontrowersji. Odnosząc się do pytania o to, czy resort zdrowia rozważał 
możliwość ograniczenia reklamy aptek tylko w odniesieniu do leków refundowanych 
i dostępnych na receptę, informuję, że rozważane były i będą nadal brane pod uwa-
gę różne scenariusze modyfikacji art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne, aczkolwiek jest mało prawdopodobne, że zmiany te będą zmierzały 
w kierunku, o którym mowa w oświadczeniu Pana Senatora Zientarskiego. Intencją 
resortu jest doprecyzowanie tego przepisu, a nie zmiana jego istoty.
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