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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W związku z apelem wystosowanym przez związki działkowców z po-

wiatów łowickiego, łęczyckiego, kutnowskiego oraz poddębickiego zwracam się 
do Pana Premiera o podjęcie niezbędnych działań, aby narzucony wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego termin – do 21 stycznia 2014 r. – uchwalenia 
nowej ustawy o ogródkach działkowych został dotrzymany.

Mój osobisty niepokój, jak również wątpliwości działkowców wynikają 
z obserwacji toku prac nad nową ustawą w podkomisji sejmowej, 
a w szczególności pracy zasiadających w niej posłów Platformy Obywatel-
skiej, którzy wbrew przyjętej decyzji o uznaniu za wiodący obywatelskiego 
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadzili do niego 
daleko idące zmiany, zniekształcające projekt i wypaczające jego sens.

Działkowcy mają poczucie bezradności wobec działań posłów oraz 
członków podkomisji sejmowej. Najlepszym tego dowodem są demon-
stracje oraz strajki, jakie miały miejsce chociażby w Warszawie w dniu 
10 października bieżącego roku czy też wcześniej w miastach wojewódzkich 
pod urzędami wojewódzkimi. Ja, jako senator okręgu nr 25, organizuję spot-
kania z mieszkańcami, działkowcami, które mają na celu poinformowanie 
społeczeństwa o skutkach nieprzyjęcia ustawy do 21 stycznia 2014 r.

Bardzo proszę, by Pan Premier swoim autorytetem doprowadził do zmia-
ny postawy posłów Platformy Obywatelskiej sprzeciwiających się uznaniu 
za słuszne propozycji komitetu inicjatywy ustawodawczej.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 25 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
wykonując upoważnienie Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, do udzie-

lenia odpowiedzi na oświadczenie Pana Przemysława Błaszczyka, Senatora RP, zło-
żone podczas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 października 2013 r., odnośnie 
do uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, uprzejmie przedstawiam 
następujące informacje w zakresie poruszonego zagadnienia.

Na wstępie informuję, że w dniu 22 listopada 2013 r. na 54. posiedzeniu Sejmu 
została uchwalona ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa jest wyni-
kiem prac przeprowadzonych przez połączone Komisje: Infrastruktury oraz Samorzą-
du Terytorialnego i Polityki Regionalnej nad: poselskim projektem ustawy o ogrodach 
działkowych, poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
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obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, poselskim pro-
jektem ustawy o ogrodach działkowych (druki nr 1148, 1170, 1204, 1240). Biorąc pod 
uwagę, że uchwalona ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 81 stanowi, 
że wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2014 r., to wydaje się, że dochowany zostanie 
termin zakreślony przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 lipca 2012 r., 
sygn. akt K 8/10, na dostosowanie przepisów do norm konstytucyjnych i wytycznych 
zawartych w tym wyroku.

Ponadto informuję, że w ramach ustawowo przyznanych kompetencji strona rzą-
dowa uczestniczyła w prowadzonych w Sejmie RP pracach legislacyjnych związanych 
z ww. tematyką. W szczególności przedstawiciele Rządu służyli wsparciem meryto-
rycznym w zakresie oceny projektowanych przepisów w kontekście obowiązującego 
systemu prawnego oraz dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. 
Jednocześnie deklaruję wolę współpracy na dalszym etapie prac nad ustawą.

Równocześnie w zakresie wniosku o „doprowadzenie do zmiany postawy po-
słów Platformy Obywatelskiej” uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 1 usta-
wy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, 
poz. 483, z późn. zm.) ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i rów-
nowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Zgodnie 
natomiast z art. 10 ust. 2 Konstytucji władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, 
władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę 
sądowniczą sądy i trybunały. Mając na względzie konstytucyjnie określone obszary 
działania poszczególnych organów ustrojowych, Rząd RP nie może naruszać obowią-
zującego prawa, w tym w szczególności suwerenności Parlamentu RP i aktywnych 
w nim partii politycznych.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione informacje przyczynią się do wyeliminowania 
wątpliwości Pana Senatora Przemysława Błaszczyka.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Piotr Styczeń 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynął apel mieszkańców gmin Myślibórz, Lipiany 

i Przelewice z prośbą o interwencję w sprawie zmiany przepisów dotyczących 
hodowli norek amerykańskich w Polsce (ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich).

Aktualne przepisy umożliwiają hodowcom norek amerykańskich (Muste-
la vison) m.in. zasiedlenie każdego obiektu inwentarskiego bez konieczności 
dokonywania zmiany sposobu jego użytkowania, a także bez konieczności 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak kontroli 
nad fermami prowadzi do częstego naruszania prawa przez hodowców 
w zakresie zapewnienia dobrostanu zwierząt, postępowania z odpadami, 
ściekami i odchodami zwierząt, a także w zakresie odpowiedniego zabez-
pieczenia fermy przed ucieczkami zwierząt. Tym samym fermy powstające 
w bezpośrednim otoczeniu nieruchomości zamieszkałych niosą ze sobą spore 
niedogodności i zagrożenie zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska 
naturalnego.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o analizę przedstawionego prob-
lemu i wprowadzenie odpowiednich zmian w wyżej wymienionej ustawie, 
które zabezpieczą mieszkańców oraz środowisko naturalne przed negatyw-
nymi skutkami hodowli norek amerykańskich.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.11.15

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Alicję Chybicką pod-

czas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17.10.2013 r. w sprawie negatywnych konse-
kwencji hodowli norek amerykańskich oraz zmiany przepisów ustawy z dnia 29 czerw-
ca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, 
poz. 921, z późn. zm.), którego treść przekazano pismem znak BPS/043-41-1768/13 
z dnia 21.10.2013 r., uprzejmie informuję Pana Marszałka, że kwestie ochrony ludzi 
i środowiska naturalnego przed negatywnym oddziaływaniem obiektów o dużej kon-
centracji zwierząt, w tym norek amerykańskich, są dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi bardzo ważne. Oczywistym jest, że lokalizacja, budowa i eksploatacja obiektów 
utrzymujących norki amerykańskie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, 
wbrew protestom okolicznych mieszkańców oraz władz samorządowych, organizacji 
rolniczych i społecznych, nie powinny mieć miejsca.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że sprawy związane z lokalizacją, budową 
i eksploatacją obiektów utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w tym zwierzęta fu-
terkowe, zostały uregulowane w niżej podanych przepisach:
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1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623, z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1232),

4) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235),

5) ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, 
z późn. zm.),

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

7) ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt go-
spodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.),

8) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856), 
wraz z właściwymi aktami wykonawczymi.

Spośród ww. przepisów w zakresie właściwości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
pozostają przepisy regulujące sprawy dotyczące hodowli, weterynarii, ochrony zwie-
rząt oraz stosowania nawozów.

Przepisy w zakresie zdrowia ludzi i zwierząt dla produktów ubocznych pochodze-
nia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, w celu zapobieżenia zagrożeniu stwa-
rzanemu przez te produkty dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zminimalizowania tego 
zagrożenia, a w szczególności w celu ochrony bezpieczeństwa łańcucha żywnościowe-
go i paszowego zostały zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1069 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne doty-
czące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spoży-
cia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 
z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.). Zgodnie z definicją określoną w tym rozporządzeniu 
produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich 
części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt 
nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie. 
Przepisy tego aktu prawnego stosuje się między innymi do obornika, za który uważa 
się kał lub mocz zwierząt gospodarskich, innych niż ryby hodowlane, ze ściółką lub 
bez, jak również do postępowania z ubocznymi produktami zwierzęcymi powstałymi 
w wyniku zabicia i oskórowania zwierzęcia. Pojęcie „zwierzę gospodarskie”, zgodnie 
z art. 3 pkt 6 lit. a rozporządzenia 1069/2009 oznacza każde zwierzę utrzymywane, 
tuczone lub hodowane przez człowieka i wykorzystywane do produkcji żywności, weł-
ny, futer, piór, skór i skórek lub jakiegokolwiek innego produktu uzyskiwanego ze 
zwierząt lub w innych celach gospodarskich oraz koniowate. Zgodnie z tą definicją 
norka amerykańska jest zwierzęciem gospodarskim.

W związku z powyższym przepisy rozporządzenia 1069/2009, poprzez zawarte 
w nich wymagania, tworzą system ochrony dla ludzi i środowiska naturalnego przed 
negatywnym oddziaływaniem obiektów o dużej koncentracji zwierząt, dotyczy to rów-
nież ferm norek amerykańskich, pod warunkiem, że będą one przestrzegane, popraw-
nie stosowane i egzekwowane.

Biorąc pod uwagę powyższe, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest właściwy 
merytorycznie w zakresie przepisów dot. przeznaczenia terenu, a także sposobu jego 
zagospodarowania i warunków zabudowy, jak również pozwoleń na lokalizację i bu-
dowę obiektów utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w tym norki amerykańskie, 
zakazywania powstawania lub eksploatacji takich obiektów.

Mając na względzie pomoc w rozwiązaniu problemów z fermami norek amerykań-
skich w województwie zachodniopomorskim, a także w pismach nadesłanych przez 
niektóre jednostki samorządu terytorialnego, uprzejmie informuję, że zwróciłem się 
do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Środowi-
ska z prośbą o wyjaśnienie, w zakresie właściwości merytorycznych, kwestii odnoszą-
cych się do zasad lokalizacji wielkotowarowych ferm norek amerykańskich.
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Odpowiedź Ministra Transdortu, Budownictwa i Gosdodarki Morskiej cytuję 
poniżej:

„Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (dalej jako: upzp) ustalenie przeznaczenia terenu, roz-
mieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania 
i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, zaś w przypadku braku takiego planu określenie sposobów zagospo-
darowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym sposób zagospodarowania terenu 
i warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego ustala się w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, natomiast dla innych inwestycji niż inwestycje 
celu publicznego – w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W rozumieniu ustawy, 
lokalizacja obiektu produkcyjnego działalności rolnej nie stanowi inwestycji celu pu-
blicznego, w związku z tym w przypadku braku planu miejscowego właściwym trybem 
lokalizacji jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma charak-
ter fakultatywny – oznacza to, że gminy samodzielnie decydują, czy status prawno--
-planistyczny danego terenu będzie określony przez nią samą (w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego), czy też do jego określenia zastosowanie znajdą 
przepisy rangi ustawowej. Dopiero zgodność zamierzenia budowlanego z jednym z wy-
żej opisanych aktów umożliwia uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i realizację 
zamierzenia budowlanego, na gruncie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (dalej jako: Pb).

Podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy jest stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Posiadanie 
studium, obejmującego swoim zakresem teren całej gminy, jest obligatoryjne. Pro-
jekt studium podlega, zgodnie z przepisem art. 46 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej jako: ustawa ooś) procedurze strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzana jest prognoza od-
działywania na środowisko (art. 51 ustawy ooś), obejmująca między innymi analizę 
i ocenę dotyczącą:

a) istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypad-
ku braku realizacji projektowanego dokumentu,

b) stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziały-
waniem,

c) przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań bezpośrednich, 
pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średniotermino-
wych i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatyw-
nych, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, 
ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, 
zasoby naturalne.

W studium, sporządzonym zgodnie z wymogami ustalonymi w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, uwzględnia się uwarunkowania wynikające między 
innymi ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 
wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego (art. 10 ust. 1 pkt upzp). Wymogi te wynikają z przepisów 
szczególnych, które przyjmują najczęściej formę ograniczeń lub zakazów związanych 
z wymogiem ochrony dobra wysoko cenionego (w tym przypadku: stanu środowiska).

Sporządzanie przez gminę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
musi następować w zgodzie z ustaleniami studium. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego ustala między innymi przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji 
celu publicznego, określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy, a także za-
sady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (obowiązkowo). Projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego również podlega procedurze 
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strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w toku której powinny zostać okreś- 
lone wszelkie wymagania związane z dopuszczeniem na danym obszarze produkcji 
rolnej o szczególnym charakterze.

Lokalizacja fermy norek w oparciu o postanowienia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego nie zwalnia z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę) o ile 
przedsięwzięcie tej decyzji wymaga. Procedura ta poprzedzona jest postępowaniem 
w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
o ile planowana inwestycja podlega takiemu postępowaniu w świetle przepisu art. 59 
ustawy ooś, to jest o ile stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziały-
wać na środowisko lub przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Katalog 
przedsięwzięć podlegających ocenie oddziaływania na środowisko zawiera rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397). W ramach 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia 
między innymi bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie, 
warunki życia ludzi, dobra materialne. Analizie podlega także możliwość oraz sposoby 
zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-
sko (zgodnie z przepisem art. 62 ust. 1 ustawy ooś).

Należy także pamiętać, że gmina uchwalając miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego korzysta z władztwa planistycznego, które ograniczone jest jedynie 
przepisami Konstytucji oraz ustaw szczególnych. W tych granicach może przyjmować 
różne rozwiązania planistyczne. Organy gminy prowadząc postępowanie w przed-
miocie sporządzenia, a następnie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego mają obowiązek prowadzenia określonych w przepisie art. 17 upzp 
czynności, które gwarantować mają szeroki udział mieszkańców w procedurze plani-
stycznej. Mieszkańcy gminy tworzą bowiem z mocy prawa wspólnotę samorządową 
(art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym), a zatem organy gminy 
mają obowiązek działania w interesie mieszkańców, ponosząc w tym zakresie odpo-
wiedzialność prawną i polityczną.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lokali-
zacja inwestycji polegającej na budowie fermy norek wymaga uzyskania decyzji o wa-
runkach zabudowy. Decyzja ta wydawana jest w przypadku spełnienia warunków 
określonych w przepisie art. 61 ust. 1 upzp. Jednym z warunków wydania decyzji o wa-
runkach zabudowy jest jej zgodność z przepisami szczególnymi, w tym przepisami usta-
wy – Prawo ochrony środowiska. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy może także 
wymagać uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zarówno działalność prawotwórcza gminy w dziedzinie planowania przestrzenne-
go (uchwalanie przez gminę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) 
jak i stosowanie obowiązującego prawa (wydawanie decyzji o warunkach zabudowy) 
powinno następować w zgodzie z przepisami szczególnymi. Istnieje bowiem szereg 
ustaw, których zadaniem jest ochrona wartości wysoko cenionych, takich jak środo-
wisko, zabytki, grunty rolne i leśne. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, regulując podstawy funkcjonowania systemu gospodarowania przestrzenią 
w Polsce, wprowadza jednocześnie szereg narzędzi mających na celu uwzględnienie 
norm, które odnoszą się do planowania i zagospodarowania przestrzennego, a zawarte 
są w innych ustawach. Niezwykle istotną grupą aktów prawnych z zakresu ochrony 
dóbr wysoko cenionych są ustawy kształtujące system ochrony środowiska w Polsce, 
do których należą między innymi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Akty te, 
pozostające w gestii Ministra Środowiska, zawierają normy prawne regulujące sposób 
i stopień ochrony poszczególnych elementów środowiska (przykładowo poprzez insty-
tucje prawne zawarte w dziale VII ustawy – Prawo ochrony środowiska lub poprzez 
wyliczenie form ochrony przyrody i wskazanie ograniczeń związanych z działalnością 
inwestycyjną na terenie poszczególnych form w ustawie o ochronie przyrody), zaś ich 
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zapisy przenoszone są do aktów i rozstrzygnięć z zakresu planowania przestrzenne-
go. Tak zorganizowany system prawny pozwala na zachowanie względnej stabilności 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (mającą dla systemu zna-
czenie podstawowe) przy jednoczesnej możliwości odrębnego kształtowania zakresu 
i intensywności ochrony dóbr wysoko cenionych.

Wszelkie zagadnienia dotyczące rodzaju prowadzonej działalności i uciążliwości 
przez nią generowanych, innych niż immanentnie związane z rodzajem obiektu budowla-
nego, są przedmiotem regulacji odpowiednich norm z zakresu ochrony środowiska, przy-
kładowo: dopuszczalnych norm hałasu. W zakresie katalogu przepisów regulujących 
funkcjonowanie ferm norek stanowisko przedstawić powinien Minister Środowiska.

Odnosząc się do zagadnienia zakładania hodowli norek w istniejących obiektach 
należy wskazać, że w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania 
decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze 
decyzji, nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości wstrzy-
manie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnio-
skiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo przywrócenie poprzed-
niego sposobu zagospodarowania (art. 59 ust. 3 upzp). Z kolei zgodnie z przepisem 
art. 71 ust. 1 Pb, przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym 
lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powo-
dziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość 
lub układ obciążeń. Taka zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, do którego należy załączyć zaświad-
czenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Ocena, czy w danym przypadku doszło do zmiany 
zagospodarowania terenu bądź zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
należy każdorazowo do właściwego organu.

Z kolei opisana w piśmie przebudowa obiektu budowlanego wymaga, zgodnie 
z przepisem art. 28 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 7 Pb, uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę.

Odnosząc się do postulatu nałożenia na inwestora obowiązku wskazania szcze-
gółowych danych nt. działalności, którą zamierza prowadzić w obiekcie budowlanym, 
którego dotyczy decyzja o pozwoleniu na budowę należy wskazać, że przedmiotem 
regulacji ustawy – Prawo budowlane nie jest rodzaj działalności prowadzonej w obiek-
tach budowlanych (poza zakresem przedmiotowym, który bezpośrednio wpływa na 
parametry techniczne obiektów). W związku z tym na etapie udzielania pozwolenia 
na budowę organ nie bada przesłanek innych niż ściśle związane z procesem budow-
lanym. Przykładowo: w przypadku budowy budynku przeznaczonego do działalności 
leczniczej kontroli organu nie podlega posiadanie przez inwestora odpowiednich ze-
zwoleń na prowadzenie tej działalności, lecz jedynie spełnienie ustawowych przesła-
nek do uzyskania pozwolenia na budowę. Podobnie w przypadku ferm norek – organy 
administracji architektoniczno-budowlanej nie badają posiadania przez inwestora po-
zwoleń na prowadzenie odpowiedniej działalności, lecz jedynie spełnienie wymogów 
związanych z obiektem budowlanym w kontekście ogólnie określonej, deklarowanej 
działalności (np. uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. ochrony prze-
ciwpożarowej, organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Odnosząc się do postulatów w zakresie prowadzenia działalności inspekcyjnej 
obiektów hodowlanych uprzejmie informuję, że podstawowym zadaniem organów 
nadzoru budowlanego jest – zgodnie z przepisem art. 84 ust. 1 pkt 1 Pb – kontrola 
przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. Organy te nie posiadają 
kompetencji ani możliwości, żeby prowadzić działania kontrolne w innym zakresie”.

Wyjaśnienie Ministra Środowiska podaję poniżej, cyt. „Realizację przedsięwzięć 
z zakresu hodowli norek warunkują między innymi przepisy dotyczące ocen oddziały-
wania na środowisko. W związku z powyższym należy wspomnieć o znowelizowanym 
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w ostatnim czasie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, 
poz. 1397, ze zm.), zgodnie z którym inwestycje polegające na hodowli norek amery-
kańskich mogą być kwalifikowane między innymi jako należące do grupy:

– przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ust. 1 pkt 51) 
– dla których zawsze jest wymagane przeprowadzenie postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko, lub

– przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 
ust. 1 pkt 102 i 103) – dla których właściwy organ może stwierdzić konieczność 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniono rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w spra-
wie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 817). 
W przypadku chowu i hodowli zwierząt zmiana dotyczyła doprecyzowania sposobu 
ustalenia liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), tak, aby wiadomo było, że 
do przeliczenia należy stosować maksymalną możliwą obsadę inwentarza. Dodać nale-
ży, że w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych prowadzonych 
w czasie opracowania projektu rozporządzenia zmieniającego nie zgłoszono żadnych 
uwag odnoszących się do tego rodzaju przedsięwzięć. Obecnie nie planuje się prowa-
dzenia prac legislacyjnych polegających na zmianie sposobu kwalifikowania przedsię-
wzięć na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

W zakresie uciążliwości zapachowej pochodzącej m.in. z ferm norek, obecnie działa-
nia w tym zakresie mogą być realizowane na podstawie obowiązujących przepisów:

1) zgodnie z art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232), jeżeli podmiot korzystający ze środowiska 
negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w dro-
dze decyzji, nałożyć obowiązek ograniczenia jego oddziaływania na środowisko, 
a w przypadku pogorszenia stanu środowiska spowodowanego działalnością 
podmiotu, przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

2) na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem ochro-
ny środowiska właściwym w sprawie, o której mowa powyżej, jest starosta;

3) zgodnie z art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska, wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta może w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność 
negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynno-
ści zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ponadto w przypadku produkcji zwierzęcej, kwestie mające związek z emisją sub-
stancji uciążliwych zapachowo zawarte są także w następujących aktach prawnych:

1) ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 147, poz. 1033, 
z późn. zm.);

2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szcze-
gółowych wymagań jakim powinien odpowiadać program działań mających 
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2003 r. Nr 4, 
poz. 44), wydane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).

Ponadto, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), Minister Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej wydał rozporządzenie z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 132, poz. 877, z późn. zm.), które reguluje także sprawy związane z konstrukcją 
i usytuowaniem obiektów budowlanych (zbiorniki i płyty na odchody zwierzęce), w któ-
rym prowadzona jest produkcja zwierzęca.

Podkreślenia wymaga również, że w obecnym stanie prawnym, najbardziej sku-
tecznym działaniem ograniczającym powstanie np. nowych ferm hodowli zwierząt, 
w tym norek, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko (na których uciążliwość rejestrowanych jest najwięcej skarg), jest wprowadzenie 
przez rady gmin do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ograniczeń 
w zakresie ich lokalizacji, w sąsiedztwie terenów istniejącej lub planowanej zabudowy 
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mieszkaniowej. Ponadto nieuzasadnione jest wprowadzanie przez niektóre samorzą-
dy do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmian dotychczasowej 
funkcji terenów sąsiadujących z istniejącymi lub planowanymi obiektami chowu lub 
hodowli zwierząt, z rolniczo-hodowlanej na mieszkalną.

Odnosząc się do kolejnych (…) problemów należy podkreślić znaczenie działań po-
dejmowanych przez organy administracji, w tym organy ochrony środowiska w ra-
mach obowiązującego prawa.

W odniesieniu do realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko szczególną funkcję pełnią prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1235), dalej ustawy ooś, postępowania w sprawie oddziaływania 
na środowisko. Uczestniczące w tych postępowaniach organy administracji niejedno-
krotnie mają do czynienia z konfliktem interesów stron czy też konfliktem społecznym, 
co wpływa na treść wydanej w danej sprawie decyzji. Mechanizm oceny oddziaływa-
nia na środowisko stanowi jedno z narzędzi służących realizacji idei zrównoważonego 
rozwoju, godzącego konieczność ochrony środowiska z interesami wynikającymi z roz-
woju społecznego i gospodarczego.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środo-
wisko jest takie określenie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko, aby zapewnić właściwy stopień ochrony i jakości środowi-
ska w oparciu o obowiązujące normy. Oceny oddziaływania na środowisko wymaga 
realizacja planowanych przedsięwzięć kwalifikujących się jako mogące zawsze zna-
cząco oddziaływać na środowisko lub kwalifikujących się jako mogące potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek oceny zostanie stwierdzony 
przez właściwy organ na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

W przypadku przedsięwzięć, dla których jest prowadzona ocena oddziaływania na 
środowisko, elementem złożonego przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na środowisko powinna być między innymi analiza związanych z inwestycją 
konfliktów społecznych (art. 66 ust. 1 pkt 15 ustawy ooś). Ponadto, w postępowaniu po-
winien zostać zapewniony zarówno czynny udział stron (art. 10 Kpa) jak i udział społe-
czeństwa. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
jest zobowiązany do: poinformowania zainteresowanej społeczności o prowadzonym 
postępowaniu, zebrania w wyznaczonym terminie 21 dni uwag i wniosków społeczeń-
stwa (art. 79 ust. 1 ustawy ooś) oraz do ich rozpatrzenia. Może również przeprowadzić 
rozprawę otwartą dla społeczeństwa (art. 36 ustawy ooś). Zgodnie z art. 80 ust. 1 usta-
wy ooś, właściwy organ, wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli 
dla przedsięwzięcia była przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, bierze 
pod uwagę między innymi: wyniki uzgodnień i opinii współdziałających organów ochro-
ny środowiska oraz inspekcji sanitarnej, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko (w tym analizę konfliktów społecznych), a także wyniki 
postępowania z udziałem społeczeństwa. W uzasadnieniu decyzji, zgodnie z art. 85 
ust. 2 pkt 1 ustawy ooś, powinny być zawarte między innymi informacje o przeprowa-
dzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób 
zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski 
zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także to w jaki sposób zostały wzię-
te pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnienia i opinie współdziałają-
cych organów. Dodać można, że w przypadku przedsięwzięć z grupy mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, gdy organ właściwy do wydania decyzji 
nie stwierdzi obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ma on 
obowiązek uzasadnić w wydanej decyzji w jaki sposób uwzględnił uwarunkowania, 
o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie, należy zauważyć, że w ramach 
obowiązujących procedur oddziaływania na środowisko, funkcjonuje mechanizm po-
zwalający w sytuacji konfliktu uwzględnić żądania stron oraz wnioski społeczeństwa 
związane z właściwym zabezpieczeniem środowiska.
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Jednocześnie należy podkreślić, że rozpatrując uwagi zgłoszone w toku postępo-
wania w związku z konfliktem społecznym, organ wydający decyzję o środowisko-
wych uwarunkowaniach uwzględnia je, nakładając na inwestora określone obowiąz-
ki w celu zapobieżenia lub ograniczenia znaczącego negatywnego oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko (wybór wariantu, zastosowanie środków minimalizu-
jących i kompensujących negatywne oddziaływanie). Jednocześnie samo wystąpie-
nie konfliktu społecznego nie stanowi podstaw do ewentualnej odmowy wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym, w przypadku 
niechcianych w danej gminie inwestycji, należy podkreślić znaczenie prawa miejsco-
wego, w tym rolę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których 
zapisy mogą stanowić podstawę do odmowy wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach”.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam opinię, że przepisy prawa polskiego, poprzez 
postawione w nich wymagania, tworzą system ochrony mieszkańców i środowiska 
naturalnego przed negatywnym oddziaływaniem obiektów o dużej koncentracji zwie-
rząt, w tym ferm norek amerykańskich, pod warunkiem, że będą one przestrzegane, 
poprawnie stosowane i egzekwowane. W związku z tym uważam, że kwestie dotyczące 
budowy takich ferm powinny być nadal regulowane poprzez pozwolenia i decyzje ad-
ministracyjne wydawane w trybie i zakresie obowiązujących przepisów.

Ponadto uprzejmie informuję, że w chwili obecnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lu-
blinie (koordynator projektu), przy współudziale wielu jednostek naukowych, tj. In-
stytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zakładu Doświad-
czalnego Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o.o. w Chorzelowie, realizuje projekt NR12 
0140 10 pt. „Określenie stopnia odrębności fenotypowej i genetycznej hodowlanych 
 i dziko żyjących populacji norki amerykańskiej, lisa pospolitego i jenota”. Celem prowa-
dzonych badań jest porównanie poziomu wybranych cech fenotypowych, cytogenetycz-
nych i genetycznych w populacjach norek amerykańskich, jenotów i lisów pospolitych, 
hodowlanych i wolno żyjących. Badaniami objęto lisy pospolite i norki amerykańskie 
pochodzące z ferm w Polsce i z populacji wolno żyjących na terytorium Polski i Ame-
ryki Północnej oraz jenoty pochodzące z ferm polskich oraz z populacji wolno żyjących 
na terytorium Polski i Rosji. Przewidziana jest też inwentaryzacja wielkości populacji 
norek amerykańskich utrzymywanych na fermach oraz wolno żyjących w Polsce. Mam 
nadzieję, że po zakończeniu tego projektu zostaną dostarczone obiektywne dane, aby 
odnieść się do problematyki hodowli norek amerykańskich na fermach zlokalizowanych 
w Polsce, w tym w szczególności ucieczek tych zwierząt z ferm.

Na obecnym etapie badań, na podstawie danych z Okręgów Łowieckich Polskie-
go Związku Łowieckiego, oszacowano, że w sezonie 2010/2011 norki amerykańskie, 
w stanie wolnym, najliczniej występowały w okręgach: olsztyńskim, suwalskim i bia-
łostockim, a najniższe stany i związane z tym pozyskanie łowieckie było w okręgach: 
nowosądeckim, tarnowskim i wałbrzyskim. W sezonie 2011/2012 norki wolno żyjące 
najliczniej pozyskiwane były, a tym samym najliczniej występowały, w okręgach: su-
walskim, olsztyńskim, elbląskim i białostockim, czyli w całym pasie Polski północno--
-wschodniej, gdzie nie ma koncentracji dużych obiektów utrzymujących norki ame-
rykańskie. W tym miejscu należy zauważyć, że w latach 50. XX w., prawdopodobnie 
miało miejsce masowe wypuszczanie na wolność norki amerykańskiej na terytorium 
byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W wyniku ekspansji zwierzę-
ta zdziczałe pojawiły się także w Polsce, zasiedlając głównie tereny położone w pobliżu 
zbiorników i cieków wodnych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o orga-
nizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich reguluje sprawy z zakresu hodowli 
oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, w tym zwierząt futer-
kowych, oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, prowadzenia 
ksiąg hodowlanych i rejestrów dla tych zwierząt, a także nadzoru nad hodowlą i ich 
rozrodem. W przypadku zwierząt futerkowych, w tym norek amerykańskich, jednostką 
upoważnioną do prowadzenia ksiąg oraz oceny wartości użytkowej i hodowlanej jest 
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Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Zgodnie z danymi tej jednostki, w 2011 r. oceną 
wartości użytkowej i hodowlanej objętych było 32.799 szt. samic stada podstawowego 
norek amerykańskich, w tym 32.734 szt. samic w stadach wpisanych do ksiąg.

Według danych szacunkowych organizacji zrzeszających hodowców zwierząt fu-
terkowych, w 2011 r. na fermach zlokalizowanych na terytorium Polski utrzymywa-
nych było 651.030 szt. samic stada podstawowego norek amerykańskich. W stosun-
ku do tego pogłowia, liczba samic objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej na 
podstawie przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 
stanowi około 5%, co należy uznać za niewielki udział.

W związku z powyższym uważam, że zmiana przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 
2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, polegająca na pozba-
wieniu norki amerykańskiej (Mustela vison) statusu gatunku zaliczanego zgodnie z tą 
ustawą do zwierząt gospodarskich, nie jest zasadna.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynął kolejny apel z prośbą o interwencję w sprawie 

objęcia refundacją preparatu Zavesca (miglustat) we wskazaniu: choroba 
Niemanna-Picka typu C.

Zgodnie z informacjami, jakie uzyskałam od Pana Ministra w dniu 22 lip-
ca 2013 r. w odpowiedzi na złożone przeze mnie oświadczenie, do Ministerst-
wa Zdrowia wpłynął wniosek o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej 
produktu leczniczego Zavesca. Niestety propozycja cenowa wnioskodaw-
cy nie zyskała akceptacji i w dniu 17 czerwca 2013 r. Pan Minister wydał 
decyzję odmowną w odniesieniu do objęcia refundacją tego preparatu i usta-
lenia urzędowej ceny zbytu.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o informacje, czy postępowanie 
odwoławcze w wyżej wymienionej sprawie zostało już zakończone, a jeżeli 
tak, to jaki był jego efekt. Rodzice dzieci chorych na Niemanna-Picka wiążą 
duże nadzieje z tym, że ministerstwu uda się wypracować porozumienie i pre-
parat Zavesca zostanie objęty refundacją, a dzieci będą mogły skorzystać 
z najlepszych dostępnych metod leczenia.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.11.21

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 października 2013 r., przesłane przy piśmie 
z dnia 21 października 2013 r. (BPS/043-41-1769/13), uprzejmie proszę o przyjęcie 
poniższych informacji.

W chwili obecnej procedowany jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o ob-
jęciu refundacją i ustaleniu ceny urzędowej leku Zavesca (miglustat) w ramach pro-
gramu lekowego Leczenie choroby Niemanna-Picka typu C. Rozpatrzenie wniosku, 
zgodnie z ustawą 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.), trwa nie dłużej niż 180 dni.

Pragnę zaznaczyć, że zgodnie z art. 12 ustawy o refundacji leków, Minister Zdro-
wia wydaje decyzję administracyjną o objęciu 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
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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 
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.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynęło pismo Związku Pracodawców Aptecznych 

PharmaNET z prośbą o interwencję w sprawie nieprecyzyjnych zapisów 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne odnoszących się 
do zakazu reklamowania aptek i ich działalności.

Aktualne, nieprecyzyjne zapisy dotyczące zakazu reklamy aptek 
powodują, że w całym kraju toczą się tysiące postępowań, kontroli i „rozmów 
dyscyplinujących”, w wyniku których aptekarze są karani np. za naklejkę 
na drzwiach informującą o możliwości realizacji w aptece bonów czy też 
możliwości płatności kartą. Obecny przepis zakazuje aptekom wszystkiego 
– każde działanie dotyczące informacji o ofercie i programach dla pacjentów, 
które pacjent może otrzymać w aptece, jest uznawana za nielegalną reklamę. 
Nieprecyzyjne zapisy mają wpływ niestety także na niejednolite działania 
administracji państwowej i urzędów, które same mają problem z interpretacją 
przepisów o zakazie reklamy.

Zwracam się do Pana Ministra z gorącą prośbą o pochylenie się nad 
przedstawionym wyżej problemem i doprecyzowanie zapisu art. 94a ustawy 
– Prawo farmaceutyczne, którego obecny kształt nie jest jednoznaczny i budzi 
uzasadnione wątpliwości zarówno wśród obywateli, jak i w administracji 
państwowej.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.11.18

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Alicji Chybickiej złożone na 41. posie-

dzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 października 2013 r., przekazane 
Ministrowi Zdrowia przy piśmie BPS/043-41-1770/13 z dnia 21 października 2013 r., 
dotyczące kwestii zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, 
niniejszym informuję o stanowisku Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Uprzejmie wyjaśniam, że problematyczny zapis był inicjatywą, która wyszła od 
środowiska aptekarskiego, a konkretnie od samorządu aptekarskiego (przykładem 
niech będzie pismo Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej znak L.dz.P-356/2010, w któ-
rym samorząd aptekarski proponował dokładnie takie zmiany w zakresie reklamy 
aptek, jakie ostatecznie znalazły odzwierciedlenie w prawie). Brzmienie rzeczonego 
przepisu zostało mu nadane na etapie prac parlamentarnych (w sejmowej podkomisji 
zdrowia) nad projektem ustawy z dnia 12 maja 2012 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) [dalej: „ustawa refundacyjna”]. Zmiana 
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nastąpiła w końcowej fazie procesu legislacyjnego, kiedy to resort zdrowia nie partycy-
pował już w procesie nadawania treści tworzonym lub zmienianym przepisom.

Jednocześnie Minister Zdrowia nie przychyla się do stwierdzenia, że funkcjonują-
cy od 1 stycznia 2012 r. art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne wpłynął na ograni-
czenie przekazywania jakichkolwiek informacji pacjentom.

Ustawodawca w art. 94a wskazanej ustawy zakazał jakiejkolwiek formy reklamy 
prowadzonej przez apteki. W związku z brakiem legalnej definicji reklamy działalności 
aptek i punktów aptecznych w ustawie – Prawo farmaceutyczne, została ona zdefinio-
wana w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 1985/07, 
sąd w celu zdefiniowania powyższego zagadnienia odwołał się do wykładni językowej 
„«W definicjach zawartych w publikacjach słownikowych reklamą jest działanie ma-
jące na celu zachęcanie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub 
do skorzystania z określonych usług» („Wielki Słownik Wyrazów Obcych” pod red. 
M. Bańki, wyd. PWN, Warszawa 2003 r.). Istotnym elementem reklamy jest zamiar 
wywołania określonej reakcji potencjalnych klientów”. Sąd mając na uwadze definicję 
reklamy produktu leczniczego (art. 52 wskazanej ustawy) w zestawieniu z definicją 
apteki (art. 86 ust. 1 wskazanej ustawy) stwierdził, iż: „Reklamą działalności apteki 
jest działanie polegające na zachęcaniu potencjalnych klientów do dokonywania zaku-
pu usług farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym. Każde działa-
nie, skierowane do publicznej wiadomości, niezależnie od sposobu i metody jego prze-
prowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeśli jego celem jest zwiększenie 
sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych oferowanych w danej ap-
tece”. Powyższe oznacza, że każda forma działalności apteki, która będzie zawierała 
jakiekolwiek formy zachęty, będzie spełniała przesłanki reklamy. Reklamą jest m.in. 
rozpowszechnianie ulotek z logo apteki oraz jej asortymentem, wszelkie rodzaju bane-
ry czy city lighty. Za reklamę należy również uznać programy lojalnościowe.

Nowelizacja art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne nie wprowadziła jednakże 
zakazu kontaktu z pacjentem i udzielania mu jakichkolwiek informacji. Zaznaczenia 
wymaga, że właśnie w aptece pacjent ma przede wszystkim liczyć na fachową obsługę 
i poradę farmaceuty w zakresie wydawanych leków bądź innych produktów w prze-
ciwieństwie do sklepu ogólnodostępnego, który pełni funkcje wyłącznie komercyjne. 
Farmaceuta może również realizować swoje zadania m.in. poprzez świadczenie opieki 
farmaceutycznej, gdyż nie została ona w żaden sposób zakazana. Instytucja opieki 
farmaceutycznej znajduje się w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekar-
skich w art. 2a pkt 7, który stanowi, że farmaceuta, współpracując z pacjentem i le-
karzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa 
nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efek-
tów poprawiających jakość życia pacjenta.

Należy również podkreślić, że art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne nie wpro-
wadził zakazu reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów 
diety czy kosmetyków na terenie apteki. W dalszym ciągu można je reklamować pod 
warunkiem, że nie znajduje się na nich odniesienie do reklamy apteki.

Dopuszczalnym jest również rozpowszechnianie informacji o promocjach ceno-
wych produktów leczniczych nieobjętych refundacją i stosowanych przez producen-
tów produktów leczniczych.

Zgodnie z §7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. 
w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu 
oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 
z późn. zm.) „...na wywieszkach umieszczonych przy towarach oferowanych do sprze-
daży po cenach promocyjnych lub obniżonych obok przekreślonej ceny dotychcza-
sowej uwidacznia się cenę promocyjną lub cenę obniżoną, uwzględniającą rabat’’. 
Niniejszy przepis wskazuje, że dozwolone jest sprzedawanie produktów po obniżonej 
cenie oraz, że obligatoryjnym jest wywieszenie informacji o obniżce tak aby pacjent 
był poinformowany o cenie aktualnej. Wywieszki umieszcza się w miejscu ogólnodo-
stępnym i widocznym dla każdego kupującego a napisy na wywieszkach powinny być 
czytelne i wyraźnie (§4 wskazanego rozporządzenia).
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Zakaz reklamy, niezależnie od formy w jakiej został ustanowiony, powodowany 
był tymi samymi pobudkami co zakaz reklamy niektórych kategorii produktów lecz-
niczych (np. leków na receptę, leków refundowanych, leków psychotropowych), a za-
tem ukrócenia zjawiska samoleczenia, często prowadzonego w sposób bezrefleksyjny 
i chaotyczny, bez konsultacji z lekarzem, czy nawet bez zapoznania się z treścią ulotki 
informacyjnej.

Zmiana percepcji społecznej w zakresie farmakoterapii i płynących z niej zagrożeń, 
nawet realizowana radykalnymi metodami, przyczyni się, w ocenie Ministra Zdro-
wia, do zmniejszenia zjawiska nadużywania leków, a w efekcie uzależnień i zatruć 
polekowych oraz związanych z tym kosztów hospitalizacji, jak również zjawiska mar-
notrawienia środków finansowych w odniesieniu do leków zakupywanych na zapas 
w ilościach, jakich pacjent nie mógłby zużyć.

Zasadnym wydaje się przedstawienie omawianego problemu w ujęciu statystycz-
nym. Pod koniec 2010 r. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło, we współ-
pracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych, badanie dotyczące lekomanii1), które ujawniło, że Polska jest szóstym 
co do wielkości rynkiem zbytu leków w Europie. Co więcej, skorygowanie otrzymanych 
danych o liczebność populacji (tj. po przeliczeniu wielkości sprzedaży w odniesieniu do 
jednego mieszkańca) wykazało, że jest w tym względzie druga, za Francją. W roku kolej-
nym, tj. 2011 statystyki w tym względzie nie uległy poprawie, a sprzedaż leków w Pol-
sce, określona na podstawie kwartalnych raportów opracowywanych przez hurtownie 
farmaceutyczne, osiągnęła poziom 298 mln opakowań o wartości 1,312 mld zł. Według 
szacunkowych danych przekazanych przez dra n. med. Piotra Burdę Konsultanta Kra-
jowego w dziedzinie toksykologii klinicznej, w ciągu 3 lat (2009–2011) do Narodowego 
Funduszu Zdrowia sprawozdanych zostało łącznie prawie 700 przypadków zatruć para-
cetamolem. W 2012 r. wśród wszystkich udzielonych telekonsultacji toksykologicznych 
przez warszawski oddział toksykologii, ponad 300 dotyczyło leków z kategorii OTC (sta-
nowi to ok. 10% wszystkich udzielonych telekonsultacji). Informacje obejmowały głów-
nie: paracetamol, ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, no-spa, dekstrometorfan, niektóre 
leki przeciwhistamionowe. Biorąc pod uwagę liczbę udzielanych telekonsultacji tok-
sykologicznych przez wszystkie polskie ośrodki toksykologii klinicznej (ok. 30–35 tys. 
rocznie) można założyć, że „interwencje telefoniczne” zostały udzielone w stosunku do 
około 3000 przypadków zatruć/podejrzeń zatruć lekami z kategorii OTC.

Niezależnie od opinii zainteresowanych środowisk, stanowisko Ministra Zdrowia 
jest takie, że tak duża skala spożycia leków w Polsce jest niewątpliwie zjawiskiem nie-
korzystnym z punktu widzenia zdrowia publicznego.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 
Prawo farmaceutyczne „apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego’’, nasta-
wioną w pierwszej kolejności na realizację interesu zdrowotnego pacjentów, a nie na 
konkurencyjność cenową, czy pozacenową. Aptekarz wykonuje zawód wysokiego za-
ufania publicznego, jego rolę społeczną naznaczoną również obowiązującymi apteka-
rzy zasadami etyki ogólnoludzkiej i deontologii zawodowej, należy zatem rozpatrywać 
w odrębnych kategoriach.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje noweli-
zacji art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne, niemniej jednak na bieżąco prowadzi 
korespondencje z przedstawicielami środowiska aptekarskiego, w zakresie zakazu re-
klamy aptek i ich działalności.

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

1 Stosowanie Leków Dostępnych Bez Recepty. Komunikat z Badań, Centrum Badania Opinii 
Społecznej, Warszawa 2010 r.
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynęło pismo z prośbą o interwencję w sprawie objęcia 

refundacją leku Mnesis (Idebenone) we wskazaniu: ataksja Friedreicha.
Ataksja Friedreicha jest chorobą należącą do chorób rzadkich, jest to 

choroba dziedziczna. Obejmuje ona wiele stopniowo nasilających się ob-
jawów, w tym trudności w chodzeniu, osłabienie mięśni, zaburzenia mowy, 
uszkodzenie mięśnia sercowego oraz cukrzycę. Mnesis znacznie spowalnia 
proces chorobowy.

Osoby chorujące na choroby rzadkie powinny mieć możliwość podjęcia 
leczenia za pomocą najlepszych dostępnych metod. Zbyt mała liczba do-
wodów potwierdzających skuteczność leku sierocego nie powinna stanowić 
kryterium podważającego jego skuteczność, a tym samym wpływać negatyw-
nie na decyzję o refundacji.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o analizę przedstawionego prob-
lemu i wpisanie leku Mnesis (wskazanie: ataksja Friedreicha) na listę leków 
refundowanych.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.11.07

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

41. posiedzeniu Senatu w dniu 17 października 2013 r., w sprawie „objęcia refundacją 
leku Mnesis (Idebenone) we wskazaniu: Ataksja Friedreicha”, niniejszym informuję, co 
następuje. Kwestią zasadniczą dla udzielenia odpowiedzi na powyższe oświadczenie, 
jest przedstawienie wyjaśnień w odniesieniu do statusu substancji pn. Idebenone.

Zgodnie z informacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej, według dostępnych da-
nych składnik Idebenone jest syntetycznym odpowiednikiem koenzymu Q10. Koen-
zym Q10 (ubichinon) jest organicznym związkiem chemicznych z grupy chinonów, 
występującym w mitochondriach komórek roślinnych i zwierzęcych. Uprzejmie infor-
muję, iż koenzym Q10 jest składnikiem suplementów diety wprowadzanych do obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaznaczam jednak, iż składnik ten może być 
obecny w składzie suplementów diety w ilości, która nie wykazuje właściwości farma-
kologicznych.

Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bez-
pieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U, z 2010 r. Nr 136 poz. 914, z późn. zm.) su-
plement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej 
diety, będącym skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub 
innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych 
lub złożonych, wprowadzanym do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w po-
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staci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z prosz-
kiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach 
płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach 
jednostkowych.

W świetle powyższego nasuwa się realna wątpliwość czy omawiana substancja 
(czy też określony produkt ją zawierający) może być w ogóle przedmiotem refundacji.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o re-
fundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą o refundacji”, Minister Zdrowia może wy-
dać zgodę na refundację dla indywidualnego pacjenta w odniesieniu do droduktów 
leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzanych z zagranicy na warunkach określonych 
w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

Produkt Idebenone (Idebenonum) nie posiada ważnego pozwolenia na dopuszcze-
nie do obrotu. Jeżeli przyjąć, że omawianą substancję można klasyfikować jako lek, 
mogłaby ona być sprowadzana w za pomocą instrumentu tzw. „importu docelowego”. 
Agencja Oceny Technologii Medycznych poinformowała wszakże, że Idebenone znaj-
duje się na liście substancji stosowanych w programie chorób wrodzonych kanadyj-
skiego ministerstwa zdrowia jako produkt będący sudlementem diety dostępnym 
bez recepty.

W przedmiocie możliwości refundacji produktu Idebenone, należy wyjaśnić, że 
art. 12 ust. 2–6 ustawy o refundacji stanowi, iż Minister Zdrowia, mając na uwadze 
uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków pu-
blicznych, wydaje decyzję administracyjną o objęciu refundacją [leku, środka sdo-
żywczego sdecjalnego drzeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego] przy 
uwzględnieniu rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych (Prezesa 
AOTM), istotności stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją, 
skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa stosowania oraz relacji korzyści 
zdrowotnych do ryzyka stosowania.

Niezależnie od powyższego, w oświadczeniu Pani Senator Chybickiej mowa jest 
o tym, że produkt Mnesis zawierający omawianą substancję, stosowany jest w lecze-
niu choroby rzadkiej – Ataksji Friedreicha, a tym samym kwalifikować ma się jako 
tzw. „lek sierocy”. W świetle wcześniejszych wyjaśnień, z twierdzeniem Pani Senator 
nie mogę się zgodzić.

Leki sieroce są to leki dopuszczane do obrotu w tzw. „procedurze scentralizowa-
nej”, przeprowadzanej na szczeblu unijnym. Oznacza to, że na mocy decyzji Komisji, 
leki te dopuszczane są do obrotu (w sensie formalnym) we wszystkich – bez wyjąt-
ku – państwach członkowskich równocześnie. Tym samym, wraz z aktem wydania 
rzeczonej decyzji, leki te uzyskują status leków dopuszczonych do obrotu również 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Co do zasady, w odniesieniu dla umożliwienia refunda-
cji leków dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz 
świadczeniobiorców, wnioskodawca musiałby złożyć stosowny wniosek o objęcie leku 
refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu w trybie art. 24 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.). Niekorzystny 
stosunek relacji kosztów do efektywności, bardzo wysokie ceny leków sierocych, słabe 
zaplecze faktograficzne w odniesieniu do danych na temat bezpieczeństwa i skutecz-
ności ich stosowania (ze względu na znikome populacje), czy też brak alternatywnych 
metod leczenia, stanowią istotne czynniki, ze względu na które producenci zasadniczo 
nie wnioskują o refundację tego konkretnego rodzaju produktów leczniczych.

W świetle powyższych argumentów, w odniesieniu do ew. oceny – przez właściwe 
organy państwowe – wniosków refundacyjnych dla leków sierocych, nie podzielam 
także opinii na temat tego, że „zbyt mała liczba dowodów potwierdzających skutecz-
ność leku sierocego nie powinna stanowić kryterium podważającego jego skuteczność, 
a tym samym wpływać negatywnie na decyzję o refundacji”. Dowiedziona skuteczność 
leku jest kluczowym elementem procesu refundacyjnego, na który składa się również 
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wartościowanie przedmiotu wniosku w ramach tzw. „oceny technologii medycznych”. 
Tym samym skuteczność nie jest miernikiem, którego istnienie domniemywa się 
z góry, a wymaga potwierdzenia naukowego – czy to na etapie badań klinicznych, czy 
też porejestracyjnych badań skuteczności (co wszakże – wobec niewielkiej liczebności 
populacji osób cierpiących na choroby rzadkie – jest bardzo trudne).

Ponadto decyzja o objęciu danego leku refundacją wiąże się w istocie z rozdyspo-
nowywaniem środków publicznych. Określone wymogi zarówno formalne, jak i doty-
czące merytorycznej zawartości dokumentacji dołączanej do wniosków refundacyj-
nych, nie są w tym względzie wyjątkiem jeżeli chodzi o pewne standardy celowości 
i gospodarności w ramach szeroko rozumianej dyscypliny operowania publicznymi 
środkami finansowymi.

W tym kontekście pragnę podkreślić, że nie odnaleziono żadnych oficjalnych da-
nych dotyczących zakresu i sposobu finansowania Idebenone ze środków publicznych 
w krajach Unii Europejskiej.

Mając jednak na względzie znaczące rozbieżności w opiniach konsultantów, Mini-
ster Zdrowia, w dniu 24 kwietnia 2013 r. w trybie określonym w art. 31e ust. 1 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), wystąpił do Pre-
zesa AOTM z prośbą o zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu 
Idebenone (Idebenonum), tabl. á 150 mg oraz Mnesis (Iidebenonum), tabl. á 45 mg we 
wskazaniach takich jak: ataksja Friedreicha, zespól MELAS, zespół Leigha oraz zespół 
Kearns-Sayre’a. W dniu 20 maja 2013 r. została wydana rekomendacja nr 57/2013 
Prezesa AOTM, w której organ ten uznał za niezasadne wydawanie zgód na refundację 
powyższych produktów, w zleconych przez Ministra Zdrowia wskazaniach.

Powołując się na uzasadnienie powyższej rekomendacji, jedynie w przypadku ze-
społu MELAS, zespołu Leigha i zespole Kearns-Sayre’a dostępne są opisy pojedyn-
czych przypadków zastosowań omawianej substancji. Według opinii wielu badaczy 
skuteczność i bezpieczeństwo Idebenone powinno być przedmiotem dalszych badań. 
Ponadto nie odnaleziono rekomendacji klinicznych odnoszących się do stosowania 
Idebenone w terapii Ataksji Friedreicha, a zatem produkt nie ma jednoznacznie po-
twierdzonej skuteczności i profilu bezpieczeństwa w odniesieniu do tego konkretnego 
zastosowania.

Konkludując, Minister Zdrowia przychylił się do rekomendacji Prezesa Agencji. 
W świetle zgromadzonych dowodów dotyczących pojedynczych przypadków zastoso-
wań leku oraz wartości ich wyników, wydaje się, że nie stanowią one wystarczającej 
podstawy dla finansowania przedmiotowego produktu dla wskazania: Ataksja Frie-
dreicha ze środków publicznych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz

Szanowna Pani Prezes!
Do mojego biura wpłynęło pismo z prośbą o pomoc w związku z dramatyczną 

sytuacją, w jakiej znalazły się placówki wykonujące świadczenia w zakresie 
opieki paliatywno-hospicyjnej na terenie Dolnego Śląska.

Zgodnie z zarządzeniem nr 79/2011/DSOZ prezesa NFZ z dnia 2 listo-
pada 2011 r. „każdy świadczeniobiorca w schyłkowym okresie życia skie- 
rowany do świadczenia musi być objęty opieką lub należy wskazać in-
nego świadczeniodawcę właściwego ze względu na jego stan zdrowia lub 
miejsce zamieszkania”. Realizacja tego zapisu przez placówki wykonujące 
świadczenia w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej na Dolnym Śląsku 
doprowadziła do sytuacji wyczerpania podpisanych kontraktów. Aktu-
alna sytuacja placówek w najbliższym czasie może skończyć się nawet 
całkowitym zaprzestaniem udzielania świadczeń paliatywno-hospicyjnych 
i pozostawieniem pacjentów terminalnie chorych bez pomocy.

Zwracam się do Pani Prezes z prośbą o analizę aktualnej sytuacji 
w opiece paliatywno-hospicyjnej na Dolnym Śląsku i podjęcie odpowiednich 
działań zapewniających dostęp do placówek najciężej chorym pacjentom.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Oddowiedd�

Warszawa, 29.11.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 21 października 2013 r., znak: BPS/043-41-1772/13, 

w sprawie oświadczenia złożonego przez Panią Senator Alicję Chybicką, dotyczącego 
opieki paliatywnej i hospicyjnej, proszę przyjąć następujące wyjaśnienie.

Zgodnie z informacją Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Paliatywnej, 
przekazaną w Gazecie Lekarskiej z czerwca 2013 r. (wydawca: Naczelna Rada Lekar-
ska), przygotowaną w oparciu o analizy dla Parlamentu Europejskiego, Polska zajmu-
je wysokie, piąte miejsce w Europie pod względem rozwoju opieki paliatywnej. Polska 
znajduje się w grupie państw o najwyższym poziomie opieki paliatywnej na świecie.

Przepis zawarty w §10 Zarządzenia Nr 79/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 listo-
pada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
opieka paliatywna i hospicyjna, stanowi iż każdy pacjent skierowany do udzielania 
świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej, musi być objęty opieką lub na-
leży mu wskazać innego świadczeniodawcę, właściwego ze względu na jego stan zdro-
wia lub miejsce zamieszkania. Oznacza to, że jeżeli u danego świadczeniodawcy brak 
jest miejsc na objęcie świadczeniobiorcy opieką, należy wskazać mu inne podmio-
ty lecznicze, które również mogą udzielać świadczeń dla ciężko chorych pacjentów. 
Świadczeniobiorcy chorujący na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczyno-
wemu, postępujące choroby, mogą korzystać z różnych rodzajów i zakresów świad-
czeń dostępnych w Polsce np. podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki długoterminowej.
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Również literatura przedmiotu stanowi, iż „większa część opieki paliatywnej jest 
i prawdopodobnie zawsze będzie sprawowana przez te niespecjalistyczne jednost-
ki. W wielu przypadkach opieka ta będzie sprawowana bez interwencji specjalistów, 
w wielu innych przypadkach interwencje specjalistyczne z zakresu opieki paliatywnej 
będą wspomagać opiekę niespecjalistyczną podczas gdy w niewielkim procencie przy-
padków specjaliści opieki paliatywnej będą musieli przejąć całkowitą opiekę” (w: Wy-
tyczne (Rekomendacje) Rec (2003) 24 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 
dotyczące organizacji opieki paliatywnej przyjęte przez Komitet Ministrów 12 listopa-
da 2003 r.) (str. 35).

Należy podkreślić, że dostrzegając problem opieki paliatywnej i hospicyjnej w na-
szym kraju, w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 12 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 
poz. 631), określono szczegółowe efekty kształcenia, które obejmują m.in. zagadnie-
nia z medycyny daliatywnej. Zagadnienia te w szczególności dotyczą leczenia obja-
wowego, postępowania w przypadku wyniszczenia nowotworowego oraz profilaktyki 
i leczenia odleżyn, leczenia bólu, w tym bólu nowotworowego i przewlekłego. W opinii 
Funduszu jest to niezwykle istotne działanie, mające na celu lepsze przygotowanie 
kadry lekarskiej i pielęgniarskiej do sprawowania opieki paliatywnej oraz leczenia 
bólu i innych objawów somatycznych, przez personel medyczny udzielający świadczeń 
w różnych rodzajach i zakresach świadczeń zdrowotnych tzn. tam, gdzie może być 
obecny pacjent wymagający opieki paliatywnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, brak jest podstaw do stwierdzenia, że w najbliższym 
czasie może dojść do całkowitego zaprzestania udzielania świadczeń w opiece palia-
tywnej i hospicyjnej, zwłaszcza że umowa zawarta ze świadczeniodawcą na realizację 
świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, określa w planie rzeczowo-finansowym licz-
bę, cenę i wartość w poszczególnych miesiącach danego okresu sprawozdawczego.

Nadmieniam, że świadczeniodawcy posiadają prawo do wykonywania większej 
liczby świadczeń, zwłaszcza ci, którzy uprawnieni są na mocy ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536, ze zm.), do pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 
na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Wykonywanie przez świadczenio-
dawców większej liczby świadczeń nie może jednak oznaczać, że oddziały wojewódz-
kie NFZ muszą pokrywać koszty tych świadczeń. Oddziały wojewódzkie Funduszu 
są natomiast zobowiązane do wypłacenia należności z tytułu umowy, do wysokości 
określonej w zawartej umowie, za prawidłowo wykonane świadczenia.

Równocześnie uprzejmie informuję, że z informacji uzyskanych od Dyrektora Dol-
nośląskiego OW NFZ wynika, że Oddział posiada wieloletnie umowy zawarte na opiekę 
paliatywną i hospicyjną, które obowiązują od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. 
Umowy zawarte są z 28 podmiotami leczniczymi. Szczegółowy wykaz zawartych umów 
podano w tabeli nr 1.

Obecnie, zgodnie z §32 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), trwa proces aneksowania przedmiotowych umów w części 
dotyczącej ustalenia kwoty zobowiązania Dolnośląskiego OW NFZ w poszczególnych za-
kresach, na następne okresy rozliczeniowe. Na dzień 14 listopada 2013 r. uzgodniono wa-
runki finansowania świadczeń na 2014 r., z 25 podmiotami, na łączną wartość wynoszą-
cą 27.754.194,00 zł, co stanowi 96,1% realizacji przyjętego na 2014 r. planu zakupów.

Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że ten rodzaj świadczeń traktowany jest przez Dol-
nośląski OW NFZ priorytetowo, a w miarę możliwości Oddziału, przedmiotowe świad-
czenia rozliczane ponad wartości zawartych kontraktów, finansowane są w trakcie 
trwania okresu rozliczeniowego.

Z danych na dzień 31 października 2013 r., uzyskanych z systemu informatycz-
nego Funduszu wynika, że planowane środki finansowe na opiekę paliatywną i hospi-
cyjną w Dolnośląskim OW NFZ zwiększane są sukcesywnie. Ponadto z analizy danych 
wynika, że w latach 2010–2013 uwzględnione w planie środki finansowe, nie były 
w pełni wykorzystane.
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oddział Dolnośląski wartości w tys. zł
wykonanie w tys. zł 

za 9 miesięcy

rok 2010 2011 2012 2013

wykonanie 18 266,11 19 211,23 27 150,70 19 717,68

plan 18 692,00 19 397,00 27 456,00 31 106,00

wykonanie wg sprawozdania z realizacji planu finansowego na koniec września 2013 r. 
plan finansowy wg stanu na dzień 31.10.2013 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie można zgodzić się ze stwierdzeniem o całkowitym 
zaprzestaniu udzielania świadczeń i pozostawieniu pacjentów przez Dolnośląski OW 
NFZ bez opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
PREZESA 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
Zastępca Prezesa 
ds. Służb Mundurowych 
Zbigniew Teter
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Załącznik



41. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2013 r.30

Z
-c

a 
D

Y
R

E
K

T
O

R
A

 d
s.

 M
E

D
Y

C
Z

N
Y

C
H

 
D

ol
n

oś
lą

sk
ie

go
 O

d
d
zi

ał
u

 W
oj

ew
ód

zk
ie

go
 

N
ar

od
ow

eg
o 

F
u

n
d
u

sz
u

 Z
d
ro

w
ia

 
G

en
ow

ef
a 

U
lm

an



41. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2013 r. 31

Oświadczenie senator Doroty Czudowskiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu rodziców dzieci chorych na chorobę Niemanna-Picka kieruję do 

pana ministra list, który rodzice tych dzieci i burmistrzowie miast, gdzie te 
dzieci mieszkają, skierowali do mnie. Pozwalam go sobie przytoczyć.

Zwracam się z apelem o objęcie dzieci cierpiących z powodu choroby 
Niemanna-Picka programem leczenia z zastosowaniem preparatu Zavesca. 
W dniu 7 października 2011 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się 
projekt takiego programu, który następnie został skierowany do konsultacji 
społecznych do pięćdziesięciu dwóch podmiotów. Termin zakończenia usta-
lono na 14 października 2011 r. Firma Actelion, producent leku Zavesca, też 
złożyła stosowną dokumentację do ministerstwa.

W dniu 12 października 2011 r. przed kamerami telewizyjnymi rzecznik 
Ministerstwa Zdrowia oświadczył, że jeszcze w październiku 2011 r. taki 
program powstanie. Rozbudzono wtedy wśród rodziców nadzieję, że lada 
chwila nadejdzie pomoc dla biednych i cierpiących na tę straszną chorobę 
dzieci. Stało się jednak inaczej. Sprawa programu lekowego dla dzieci 
chorych na chorobę Niemanna-Picka nie została pozytywnie załatwiona. 
Rodzice czują się oszukani, bo okazało się, że wchodzi w życie ustawa re-
fundacyjna i trzeba rozpocząć całą procedurę od początku – ponownie musi 
zostać złożony wniosek o takowy program i wszystkie procedury trzeba 
przeprowadzić od nowa. Całość sprawy związanej z przebiegiem realizacji 
procedur budzi rozgoryczenie rodziców chorych dzieci i odbiera im nadzieję.

W stowarzyszeniu jest dwadzieścioro pięcioro dzieci w wieku od dwóch 
do dwudziestu trzech lat chorych na chorobę Niemanna-Picka. Stopień 
zaawansowania choroby jest różny – są dzieci w już tragicznym stanie, 
a wiele innych w międzyczasie zmarło.

Na świecie są czterdzieści cztery kraje, które takie programy terapeutycz- 
ne prowadzą, w tym wiele krajów Unii Europejskiej.

Rodzice czują bezsilność i korzystają ze wszystkich możliwych spo-
sobów, by pomóc swoim dzieciom. Szeroko zakrojona akcja społeczna wolon-
tariuszy nie jest wystarczająca. Autorzy listu proszą mnie, a ja proszę Pana 
Ministra o to, aby tę sprawę definitywnie rozwiązać.

Dorota Czudowska

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.11.14

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senator Dorotę Czudowską na 41. po-

siedzeniu Senatu RP w dniu 17 października 2013 r., przesłane przy piśmie z dnia 
21 października 2013 r. (BPS/043-41-1773/13), uprzejmie proszę o przyjęcie poniż-
szych informacji.
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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 oparciu 
o możliwości finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia oraz opinię Rady Przejrzy-
stości Agencji Oceny Technologii Medycznych i rekomendację Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych. Dla zapewnienia efektywności prowadzonych działań w za-
kresie finansowania ze środków publicznych technologii medycznych, na mocy usta-
wy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696, z późn. 
zm.) została powołana Komisja Ekonomiczna, której zadaniem jest prowadzenie ne-
gocjacji cenowych oraz monitorowanie realizacji całkowitego budżetu na refundację. 
Decyzje o refundacji podejmowane są w oparciu o efekt końcowy negocjacji, a ocena 
skuteczności technologii medycznych dokonywana jest w oparciu o zasady Medycyny 
Opartej Na Dowodach (Evidence 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 
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 zareko-
mendował objęcia refundacją przedmiotowego produktu leczniczego. Powyższe po-
dyktowane 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 zaobserwowano istotną statystycznie poprawę tylko w odniesieniu do: redukcji 
poziomego ruchu sakadowego gałek ocznych (HSEM) oraz problemów z połykaniem. 
W przedmiotowym badaniu nie uległa poprawie ostrość słuchu (niepogorszenie), 
wskaźnik (upośledzenia) poruszania się (SAI) oraz zmiana ≥2 punkty w skali MMSE 



41. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2013 r. 33

(krótka skala oceny stanu psychicznego) oceniającej funkcje poznawcze, dodatkowo 
w odniesieniu do większości parametrów nie określono istotności statystycznej zaob-
serwowanych zmian. Jak przywołuje w swojej opinii Prezes Agencji dodatkowo trudno 
jednoznacznie stwierdzić czy uwzględnione punkty końcowe przekładają się na rze-
czywistą poprawę jakości życia pacjentów z chorobą Niemanna-Picka typu C (NP-C). 
Wyniki, otrzymane podczas prowadzonej przez Agencję Oceny Technologii Medycz-
nych oceny wniosku, wskazują, iż zastąpienie terapii standardowej (leczenie objawo-
we i fizjoterapia) leczeniem produktem Zavesca nie przynosi istotnych korzyści dla 
pacjentów w zakresie poprawy jakości życia i rokowania. W analizach dołączonych do 
wniosku o objęcie refundacją przedmiotowego leku nie wykazano istotnie statystycz-
nego wpływu na funkcje bezpośrednio przekładające 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 Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej, 
Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, Roberta Mamątowa, 

Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, 
Michała Seweryńskiego, Zdzisława Pudy, Andrzeja Pająka, 

Wojciecha Skurkiewicza, Wiesława Dobkowskiego, Jerzego Chróścikowskiego, 
Grzegorza Czeleja, Stanisława Karczewskiego, Stanisława Koguta, 

Henryka Ciocha, Bogdana Pęka, Henryka Górskiego, 
Stanisława Gogacza, Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego, 

Beaty Gosiewskiej oraz Jarosława Obremskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
W Legnicy we wrześniu bieżącego roku miały miejsce wydarzenia, które 

powinny zwrócić Pańską uwagę i budzić troskę wszystkich przywiązanych 
do idei państwa prawa.

13 września bieżącego roku na placu Słowiańskim tak zwany pomnik 
wdzięczności Armii Radzieckiej został oblany czerwoną farbą. Następnego 
dnia, 14 września, około godziny 9.00 rano do mieszkania osoby podejrzewanej 
o ten czyn weszło pięciu nieumundurowanych policjantów, którzy przepro-
wadzili rewizję i wykonali zdjęcia. Dwóch młodych mężczyzn przebywających 
w mieszkaniu wyprowadzono w kajdankach; jednego w nieodpowiedniej 
odzieży – był w krótkich spodniach i klapkach. Jeden z nich został zatrzymany 
na kilkanaście godzin, a drugi spędził czterdzieści osiem godzin w areszcie.

Podejrzany ze względu na złe samopoczucie został przewieziony z aresz-
tu na konsultację do szpitala, a po kilku godzinach, znów w kajdankach, 
wrócił do aresztu. Postawiono mu zarzut zniszczenia mienia. W trakcie re-
wizji mieszkania został zarekwirowany sprzęt elektroniczny – telefony 
komórkowe, komputery – który nie został zwrócony przez policję.

Młodzi mężczyźni potraktowani w ten sposób przez policję nigdy nie 
byli karani, pracują, są wykształceni i aktywni. Czyn, o który są obwiniani, 
nie miał charakteru chuligańskiego. Pozostawiając na boku wymagającą 
wyjaśnienia sprawę, kto jest sprawcą pomalowania czerwoną farbą tego 
pomnika, stwierdzić musimy, że prawdopodobna motywacja sprawcy może 
nawiązywać do tych wartości, które nie powinny być obce żadnemu politykowi 
wyrosłemu w nurcie niepodległościowym, a więc także i Panu Premierowi.

Nie namawiamy do malowania pomników jakąkolwiek farbą, nie rozumie-
my jednak, jak to jest możliwe, Panie Premierze, że potencjalny sprawca 
wykroczenia, które ma charakter demonstracji politycznej, jest traktowany 
jak niebezpieczny kryminalista działający z niskich pobudek.

Jakie cele i interesy państwa polskiego uzasadniają takie potraktowanie 
tych młodych ludzi? Jakim zagrożeniom miała przeciwdziałać akcja legnic-
kich policjantów? Czy rzeczywiście podejrzany o wylanie puszki farby na 
kontrowersyjny pomnik musi być zatrzymywany na dwa dni przez wzmoc-
niony patrol tajnej policji?

Dane osobowe zatrzymanych przekażemy na życzenie osób de-
sygnowanych przez Pana Premiera do wyjaśnienia tej sprawy. Bardzo 
prosimy o wyjaśnienie wszystkich jej aspektów, a jeśli informacje, które 
przedstawiliśmy, potwierdzą się – o stanowczą reakcję Pana Premiera.

Dorota Czudowska  Jerzy Chróścikowski 
Janina Sagatowska  Grzegorz Czelej 
Andrzej Matusiewicz  Stanisław Karczewski 
Waldemar Kraska  Stanisław Kogut 
Robert Mamątow  Henryk Cioch 
Grzegorz Wojciechowski  Bogdan Pęk 
Krzysztof Słoń   Henryk Górski 
Michał Seweryński  Stanisław Gogacz 
Zdzisław Pupa   Przemysław Błaszczyk 
Andrzej Pająk   Bohdan Paszkowski 
Wojciech Skurkiewicz  Beata Gosiewska 
Wiesław Dobkowski  Jarosław Obremski
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Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 22 listopada 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 21 października 2013 roku (sygn. BPS/043-41- 

-1774/13), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Panią 
Dorotę Czudowską wspólnie z innymi senatorami podczas 41. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 17 października 2013 roku w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie 
farbą pomnika wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Legnicy, przekazanego przez Se-
kretarza Stanu wykonującego zadania Sekretarza do spraw Parlamentarnych w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów przy piśmie z dnia 25 października 2013 roku (sygn. 
DSPA-4813-940-(1)/13), uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Stosownie do informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji, w nocy 
z 12 na 13 września 2013 roku w Legnicy doszło do uszkodzenia mienia, tj. oblania 
farbą pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Zdarzenie to zostało zgłoszone do 
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Przedstawiciele pokrzywdzonego, tj. Gmina Legnica i Zarząd Dróg Miejskich okreś- 
lili straty na kwotę nie mniejszą niż 4000 zł. Ponadto, zgodnie z art. 12 Kodeksu 
postępowania karnego przez uprawnionego pokrzywdzonego złożony został wymagany 
wniosek o ściganie i ukaranie sprawców.

W wyniku podjętych czynności Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Jednemu z za-
trzymanych przedstawione zostały zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 18 §1 Ko-
deksu karnego w związku z art. 288 §1 K.k., drugiemu zaś – z art. 288 §1 K.k. w związ-
ku z art. 57a §1 K.k. w związku z art. 12 K.k.

Z wyjaśnień przedstawionych prze Komendę Główną Policji wynika, że na wniosek 
jednego z zatrzymanych mężczyzn, został on przewieziony do szpitala w celu prze-
badania. Podane przez wyżej wymienionego dolegliwości nie znalazły potwierdzenia 
w przeprowadzonych badaniach lekarskich. Wobec braku przeciwwskazań do dal-
szego przebywania w Pomieszczeniu Dla Osób Zatrzymanych (PDOZ), mężczyzna ten 
został ponownie osadzony.

Policja poinformowała również, że wspomniane w wystąpieniu komputery zostały 
zabezpieczone dla potrzeb prowadzonego postępowania karnego i aktualnie nie mogą 
być zwrócone.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że okoliczności wyłączające bezprawność czynu 
albo winę sprawcy zostały określone w sposób enumeratywny przez ustawodawcę. 
Pobudki polityczne nie stanowią natomiast kontratypu w rozumieniu prawa karnego 
i jako takie nie mogą być podstawą do uchylenia bezprawności czynu.

Ponadto, czyn zarzucany podejrzanym stanowi przestępstwo, nie zaś wykroczenie 
i jest zagrożony karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Przedstawiając powyższe należy wskazać, że w ocenie Komendy Głównej Policji, 
policjanci wykonujący czynności w przedmiotowej sprawie postępowali zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa, a dopuszczalny czas zatrzymania osób przez Policję 
nie został przekroczony.

Łączę wyrazy szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Marcin Jabłoński 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o nowelizację przepisów 

dotyczących dotacji na publiczne przedszkola.
Ostatnia nowelizacja ustawy o systemie oświaty wyklucza pobieranie 

od rodziców, których dzieci uczęszczają do publicznych przedszkoli, opłaty 
wyższej niż 1 zł za godziny pobytu po zrealizowaniu pięciogodzinnej pod-
stawy programowej. W świetle nowych przepisów rodzice, którzy chcą, by 
ich dzieci uczestniczyły w dodatkowych zajęciach, nie mogą zapłacić za to, 
by zapewnić swoim dzieciom na przykład zajęcia językowe czy rytmikę, 
ponieważ dotacja rządowa nie przewiduje na to funduszy, jednocześnie 
blokując możliwość wnoszenia opłat dodatkowych.

Pieniądze z subwencji rządowej są niewystarczające, co przyczynia się 
do problemów z finansowaniem zajęć przedszkolnych. W praktyce oznacza 
to, iż koszty utrzymania oświaty zostały błędnie oszacowane. Samorządy 
wydają na przedszkola więcej, niż wynika to z założonych algorytmów.

Ustawa przedszkolna nie uwzględniła także możliwości dokształcania 
nauczycieli, co przyczynia się do mnożenia umów-zleceń, na które zatrudni-
ani są nowi dydaktycy w wymiarze części etatów. Regulacja tych zagadnień 
jest bardzo ważna ze względu na perspektywiczne założenie, iż w 2017 r. 
miejsca w przedszkolach muszą być zagwarantowane dla wszystkich dzie-
ci w wieku od trzech do pięciu lat. Samorządy mogą nie podołać takiemu 
wyzwaniu. Założeniem jest budowa nowych placówek z dotacji rządowych, 
które już dziś są niewystarczające. 

Wnoszę o rozważenie stworzenia specjalnego funduszu wspomagającego 
budowę lub modernizację obiektów, które miałyby zostać przedszkolami.

W związku z tym uważam za zasadne podjęcie działań zmierzających 
do ponownej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�

Warszawa, 8 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Roberta Dowhana (BPS/043- 

-41-1775/13) na 41. posiedzeniu Senatu RP dnia 17 października 2013 r., dotyczą-
ce nowelizacji przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie dotacji na publiczne 
przedszkola, uprzejmie wyjaśniam.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), potocznie zwana „ustawą przedszkol-
ną”, wprowadziła od dnia 1 września 2013 r. ograniczenie w możliwości pobierania 
przez przedszkola publiczne opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w cza-
sie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, przewyższają-
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cych kwotę 1 zł za godzinę zajęć. Głównym celem ustawy przedszkolnej jest zniesienie 
barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego i zagwarantowanie każdemu 
dziecku uczęszczającemu do przedszkola dostępu do oferty zajęć prowadzonych przez 
przedszkole bez względu na status materialny rodziny. Zagwarantowanie takiej oferty 
jest zadaniem samorządów gminnych i dyrektorów przedszkoli.

Aby ułatwić gminom realizację tego zadania, w tym także organizację zajęć dodat-
kowych, od września do grudnia 2013 r. gminy otrzymują dotację z budżetu państwa. 
W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

– 171,2 mln zł na rekompensatę wpływów do gmin z tytułu zmniejszonych opłat 
wnoszonych przez rodziców (średnio w kraju stanowi to około 1/3 wysokości 
dotacji),

– 332,4 mln zł na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym poszerzanie oferty 
edukacyjnej przedszkoli, między innymi, poprzez uatrakcyjnienie form realiza-
cji podstawy programowej i organizację zajęć dodatkowych, a także tworzenie 
nowych miejsc wychowania przedszkolnego (średnio w kraju stanowi to około 
2/3 wysokości dotacji).

Szczegółowa analiza przeprowadzona na poziomie każdej gminy wykazała, że do-
tacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego pokryje 100% ubytku dochodów z dotychczasowych wpływów z tytułu 
opłat wnoszonych przez rodziców. W skali kraju, w roku 2013 z dotacji udzielonej 
przez budżet państwa w wysokości 504 mln zł, kwota 171 mln zł przeznaczona zosta-
nie na zrekompensowanie ubytku dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez rodzi-
ców, a 332 mln zł może być przeznaczone na rozwój wychowania przedszkolnego oraz 
podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminach – w tym organizowanie zajęć 
dodatkowych.

W podziale na typy samorządów sytuacja przedstawia się następująco:

Łączne kwoty rekomdensaty z tytułu ubytku dochodów z odłat rodziców 
z uwzględnieniem tydu gminy oraz z wysokością środków możliwych do wyko-
rzystania na rozwój wychowania drzedszkolnego w 2013 r. (w mln zł).

Typ gminy

Rekompensata 
ubytku dochodów 
z opłat rodziców 

(w mln zł)

Środki możliwe 
 do wykorzystania 

na rozwój wychowania 
przedszkolnego 

(w mln zł)

Udział środków możliwych 
do wykorzystania 

na rozwój wychowania 
przedszkolnego 

w kwocie dotacji (%)

Gmina wiejska 14 114 89%

Gmina miejsko-wiejska 27 87 76%

Gmina miejska 37 50 58%

Miasto na prawach powiatu 94 81 47%

Kraj 171 332 66%

Zgodnie z art. 14d ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256 
poz. 2572 z późn. zm.), wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowa-
nie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla danej gminy obliczana jest jako 
iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przed-
szkolnego na obszarze danej gminy ustalonej na podstawie danych systemu informa-
cji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udziele-
nia dotacji. W roku 2013 w okresie od września do grudnia kwota roczna dotacji na 
każde dziecko wynosi 414 zł.

Kwota dotacji jest udzielana na każde dziecko korzystające z wychowania przed-
szkolnego na obszarze danej gminy, niezależnie od tego czy dziecko będzie pozosta-
wało w placówce wychowania przedszkolnego ponad czas bezpłatnego nauczania, wy-
chowania i opieki (w tym niezależnie ile godzin ponad podstawę programową dziecko 
będzie pozostawało w przedszkolu) oraz bez względu m.in. na formę publiczności, typ 
placówki oraz organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego.
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Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 5 przywołanej ustawy o systemie oświa-
ty, od wielu lat, do zadań własnych gmin należy zakładanie i prowadzenie publicznych 
przedszkoli, w tym specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Jed-
nostki samorządu terytorialnego będąc organami prowadzącymi dla placówek przed-
szkolnych, na mocy ustawy o systemie oświaty są odpowiedzialne za ich działalność 
i w związku z tym są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego ich finansowania 
(wykorzystując do tego także środki z dotacji celowej z budżetu państwa).

Mając na uwadze sprawę dotyczącą organizowania w przedszkolu zajęć dodatko-
wych, wyjaśniam, że w każdym przedszkolu realizowany jest obowiązkowo program 
wychowania przedszkolnego, który uwzględnia podstawę programową wychowa-
nia przedszkolnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształce-
nia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. poz. 977).

Należy podkreślić, że opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której 
mowa wyżej, nie obejmuje tylko zajęć wykraczających poza podstawę programową. 
Wynika to z nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 
Nr 148, poz. 991), która zmieniła dotychczasową zasadę ustalania opłat za świadcze-
nia przedszkoli, zgodnie z którą przedszkole mogło pobierać opłaty tylko za zajęcia 
wykraczające poza podstawę programową, wprowadzając możliwość pobierania od-
płatności za każdą godzinę zajęć realizowanych ponad czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki ustalony przez radę gminy, nie krótszy niż 5 godzin dziennie. 
Wspomniane na wstępie ograniczenie możliwości pobierania opłat przewyższających 
1 zł za godzinę zajęć dotyczy zatem wszystkich zajęć realizowanych przez przedszkole 
poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w tym także tzw. zajęć do-
datkowych.

Wszystkie zajęcia organizowane przez dane przedszkole, są realizowane w ramach 
jego zadań statutowych, a za realizację tych zadań odpowiada dyrektor przedszkola, 
a także organ prowadzący przedszkole.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice nie mogą płacić za te zajęcia 
więcej niż 1 zł, niezależnie od tego, w jaki sposób będą one prowadzone. Wszystkie za-
jęcia (w tym dodatkowe) w przedszkolu publicznym muszą być finansowane z budżetu 
przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

Wspomniana powyżej podstawa programowa obejmuje bardzo wiele treści, któ-
re nakazują nauczycielowi prowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych i wycho-
wawczych, rozwijających osobowość dziecka w wieku przedszkolnym, dostosowując 
te zajęcia do jego możliwości i potrzeb. Zajęcia takie, jak zajęcia umuzykalniające, 
taneczne, plastyczne itp. znajdują się w podstawie programowej. Ich realizacja należy 
do obowiązków przedszkola.

Wyjaśnić jednocześnie należy, że decyzje w zakresie organizacji pracy przedszkola, 
w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrek-
tor, który stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, jest kierownikiem za-
kładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Równocześnie, w myśl art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), 
w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej m.in. z organizacji nauczania, jeżeli 
nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można 
za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie 
posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska.

Natomiast kwestie dotyczące sposobu finansowania dokształcania i doskonale-
nia zawodowego nauczycieli określają przepisy art. 70a cyt. ustawy Karta Nauczycie-
la. Stanowią one m.in. o sposobie finansowania placówek doskonalenia nauczycieli, 
a także wysokości, usytuowaniu i sposobie wydatkowania środków przeznaczanych 
corocznie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wskazują rów-
nież dysponentów tych środków. Wskazane przepisy mają zastosowanie w pełnym 
zakresie wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach/przedszkolach i placówkach, 
dla których organem prowadzącym jest organ administracji rządowej (minister) lub 
jednostka samorządu terytorialnego.
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Mając na uwadze powyższe, jak i odnosząc się do zaproponowanego stworzenia 
specjalnego funduszu wspomagającego budowę lub modernizację obiektów, które mia-
łyby zostać przedszkolami, uprzejmie informuję, że już 10 stycznia 2008 r. Minister 
Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wycho-
wania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu 
ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38), który to akt wykonawczy pozwolił na tworzenie 
– obok istniejących w systemie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole pod-
stawowej – punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, a tym 
samym na upowszechnianie dostępu do edukacji przedszkolnej.

Zakładanie i prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego zarówno przez 
gminy jak i osoby prawne i fizyczne, jest rozszerzeniem katalogu miejsc realizacji wy-
chowania przedszkolnego. Tworzenie punktów przedszkolnych lub zespołów wycho-
wania przedszkolnego jest korzystne dla gmin ze względu na niższe koszty ponoszone 
na dziecko uczęszczające na zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, niż 
koszty utrzymania dziecka w przedszkolu. Nie oznacza to jednak, że tradycyjne przed-
szkola mają być zastąpione przez inne formy wychowania przedszkolnego, ponieważ, 
co należy podkreślić, tylko w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficz-
nymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przed-
szkolnego. Dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego w punkcie lub 
zespole musi być dostosowany do możliwości dzieci oraz potrzeb rodziców.

Jednocześnie, ostatnie zmiany legislacyjne prawa oświatowego uwzględniają rów-
nież kontekst demograficzny. Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, wprowadzo-
ne zmiany umożliwiają organom prowadzącym szkoły i przedszkola prowadzenie ra-
cjonalnej polityki oświatowej, a tym samym przyczyniają się do rozwoju i upowszech-
nienia wychowania przedszkolnego w kraju oraz zwiększenia jego dostępności. Edu-
kacja sześciolatków odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, 
tak jak prowadzenie przedszkoli, była finansowana z budżetu samorządu, jako zada-
nie własne gminy. Po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego dzieci, edukacja sześcio-
latków podejmujących naukę w klasie I w szkole podstawowej, będzie finansowana 
z subwencji oświatowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu gminy, jako organy prowadzące, 
uzyskają wolne środki, które będą mogły wykorzystać na tworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Równocześnie, uwzględniając fakt, że z dniem 1 września 2016 roku oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych zostaną przekształcone w przedszkola, przy 
jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych, na wsparcie oddziałów 
przedszkolnych w ramach projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL wy-
odrębniona została odpowiednia pula środków finansowych. W dniu 3 lipca 2013 r. 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego został przyjęty dokument Zasady przygotowa-
nia, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL 
w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do 
świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Na wspar-
cie oddziałów przedszkolnych w ramach projektów systemowych w tym Poddziałaniu 
wyodrębniona została pula środków w wysokości 53,7 mln EUR. Środki te trafią do 
ponad 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, pro-
wadzonych przez gminy i inne podmioty oraz niepublicznych szkołach podstawowych. 
Terminy naboru wniosków określiły regionalne instytucje pośredniczące, a informacje 
o naborze wniosków zostały umieszczone na ich stronach internetowych i w prasie 
regionalnej.

Wsparcie w ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 
PO KL zostanie w pierwszej kolejności skierowane do:

1) oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawo-
wych (prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich i miejsko--
-wiejskich, w których nie ma przedszkoli (publicznych i niepublicznych),

2) oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawo-
wych (prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich, o naj-
niższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w skali regionu, gdzie poza 
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szkołami podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi funkcjonują inne przedszkola 
lub inne formy edukacji przedszkolnej (niezależnie od oddziału przedszkolnego).

Dodatkowo uprzejmie informuję, że również w nowej perspektywie finansowej do-
tyczącej funduszy unijnych, w latach 2014–2020 planowane są działania na rzecz 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej, które będą realizowane w ramach regional-
nych programów operacyjnych. Działania te skierowane będą przede wszystkim na 
tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie dysproporcji 
w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej pomiędzy miastem a wsią. Zakres inter-
wencji będzie mógł objąć również modernizację istniejącej infrastruktury przedszkol-
nej i innych budynków gminnych. Przewidywane są ponadto projekty na rzecz wyrów-
nywania szans edukacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez 
organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających w placówkach wycho-
wania przedszkolnego, szczególnie w środowiskach wiejskich.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o uregulowanie przepisów 

dotyczących działania urzędów pracy, które kierują bezrobotnych do publicz-
nych agencji pośrednictwa pracy.

Publiczne służby zatrudnienia przyjmują oferty pracy nie tylko od pra-
codawców, ale także od agencji zatrudnienia. Obowiązujące przepisy nie 
zakazują wprost takich działań, stąd też wynikają problemy dotyczące misji 
urzędów pracy. Kierowanie bezrobotnych do kolejnych pośredników powiela 
bowiem ich działanie, ustanawiając je kolejną jednostką pośredniczącą.

Bezrobotni często nie są powiadamiani o tym, iż pracodawca, do którego 
zostali odesłani, jest firmą pośredniczącą. Praca podjęta przez bezrobotnego 
w związku z ofertą z agencji pośrednictwa pracy jest wykonywana na rzecz 
tzw. pracodawcy użytkownika. Osoby zarejestrowane w urzędach pracy 
często nie mają świadomości, iż tak jest. Powstaje pytanie o funkcjonowanie 
urzędów pracy, które w takiej sytuacji stają się instytucją pośredniczącą. 
Prawo nie reguluje, jak powinny zachować się służby zatrudnienia w przy-
padku propozycji etatu pochodzącej od pośrednika. Bezrobotny, korzystając 
z usług pośrednictwa pracy, nie ma możliwości bezpośredniego spotkania 
z pracodawcą.

Reforma dotycząca przepisów w zakresie funkcjonowania urzędów pra-
cy powinna w większym stopniu dotyczyć kwestii pośrednictwa pracy. Do-
chodzi bowiem do paradoksalnej sytuacji – firmy pośredniczące zarabiają na 
Funduszu Pracy, na który składki odprowadzają wszyscy pracodawcy.

W związku z powyższym uważam za zasadne działania zmierzające 
do regulacji działań urzędów pracy wobec publicznych agencji pośrednictwa 
pracy.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�

Warszawa, 15.11.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatorskie Pana Roberta Dowhana, przekazane 

przy piśmie z dnia 21 października 2013 r., znak: BPS/043-41-1776/13 dotyczące 
uregulowania przepisów dotyczących działania urzędów pracy, które kierują bezro-
botnych do agencji zatrudnienia świadczących usługę pośrednictwa pracy, wyjaśniam 
uprzejmie, co następuje.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) określa zakres zadań instytucji rynku 
pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia, w skład których wchodzą powiatowe 
urzędy pracy, oraz agencji zatrudnienia.
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Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy o promocji zatrudnienia (…) jednym 
z głównych zadań samorządu powiatu realizowanych przez powiatowe urzędy pra-
cy jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu 
zatrudnienia, zaś pracodawcom udzielana jest pomoc w zakresie pozyskiwania odpo-
wiednich pracowników poprzez realizację usługi pośrednictwo pracy. Ogólnie dzia-
łania urzędu pracy w zakresie pośrednictwa pracy zostały określone w art. 36 ww. 
ustawy. Szczegółowe warunki i sposób postępowania przy realizacji usługi zostały opi-
sane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. 
w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, 
poz. 1193, z późn. zm.).

Powiatowe urzędy pracy przyjmują do realizacji oferty pracy zgłoszone przez pra-
codawców. Szczegółowy zakres danych, które pracodawca zgłaszający ofertę pra-
cy musi podać obowiązkowo, określa §6 ust. 3 ww. rozporządzenia o standardach 
i warunkach (…). Dane te dotyczą informacji o pracodawcy, zgłaszanym miejscu 
pracy, oczekiwaniach pracodawcy wobec kandydatów do pracy oraz sposobu reali-
zacji oferty pracy przez urząd. Jedna z informacji, którą pracodawca musi podać, 
dotyczy tego czy jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej 
oraz czy zgłaszana przez niego oferta jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu 
art. 19g ustawy o promocji zatrudnienia (…) (§6 ust. 3 pkt 1 przywołanego rozpo-
rządzenia).

Oferta pracy, o ile zawiera wszystkie dane wymagane, jest przyjmowana przez po-
wiatowy urząd pracy do realizacji i niezwłocznie upowszechniana na tablicach w urzę-
dzie oraz przekazywana do internetowej bazy danych udostępnianej przez ministra 
właściwego do spraw pracy – obecnie rolę tej bazy pełni Centralna Baza Ofert Pracy. 
Jednocześnie następuje sprawdzenie w ewidencji osób zarejestrowanych w urzędzie, 
czy znajdują się tam osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i dla których zgło-
szona oferta byłaby ofertą odpowiedniej pracy.

Należy wyjaśnić, że zgodnie z definicją określoną w ustawie o promocji zatrudnie-
nia (…) odpowiednia praca to zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają 
ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające 
kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szko-
leniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich 
wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami trans-
portu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne 
wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

W przypadku, gdy w urzędzie pracy są zarejestrowane osoby, dla których zgło-
szona przez pracodawcę oferta jest ofertą odpowiedniej pracy, są one powiadamiane 
przez urząd o tym fakcie, a po zgłoszeniu do urzędu informowane są o treści oferty, 
w tym w szczególności o wymaganiach i oczekiwaniach pracodawcy oraz oferowa-
nych przez niego warunkach pracy i płacy. Należy zauważyć, że zarówno osoby we-
zwane do urzędu w związku z ofertą pracy, jak i zainteresowane ofertą zgłaszające 
się samodzielnie, które spełniają wymagania w niej postawione, są informowane 
o tym na jakich warunkach będzie odbywała się praca i kto jest pracodawcą. Zatem 
nie ma możliwości ukrycia faktu, że pracodawca jest agencją pracy tymczasowej 
i prowadzi działalność polegającą na użyczaniu swoich pracowników innym pra-
codawcom. W razie jakichkolwiek wątpliwości osoba bezrobotna zawsze ma prawo 
poprosić pracownika powiatowego urzędu pracy (pośrednika pracy) o dodatkowe 
informacje i wyjaśnienia.

Ponadto uprzejmie informuję, że świadczenie usług przez agencje zatrudnienia 
odbywa się na warunkach określonych w art. 18–19h i art. 85 ustawy o promocji 
zatrudnienia (…) oraz, w przypadku agencji pracy tymczasowej, na zasadach okreś-
lonych w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
(Dz. U. 2003 r., Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.). Przepisy ustawy o promocji zatrud-
nienia (…) zawierają szereg mechanizmów mających na celu zapewnienie ochrony 
i bezpieczeństwa osób korzystających z usług agencji zatrudnienia oraz określają 
sankcje za nieprzestrzeganie warunków prowadzenia agencji zatrudnienia. Dodatko-
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wo należy mieć na względzie fakt, iż w przypadku pracy tymczasowej agencje zatrud-
nienia mają obowiązek oznaczania ofert jako „oferty pracy tymczasowej”. Przyjęcie 
lub nieprzyjęcie takiej oferty pracy uzależnione jest od podjętej ostatecznej decyzji 
przez bezrobotnego.

Wyrażam przekonanie, że przedstawione informacje zostaną uznane przez Pana 
Senatora Roberta Dowhana za wyczerpujące.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jacek Męcina 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Ustawa o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje sytuacje, 
w których członkowie rodzin zmarłych ubezpieczonych w ZUS, pozbawieni 
możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, uprawnieni są do 
korzystania z pomocy państwa w formie renty rodzinnej. Art. 65 tej ustawy 
stanowi, że renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny oso-
by, która w chwili śmierci miała ustalone prawdo do emerytury lub renty 
z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyska-
nia jednego z tych świadczeń.

Jednakże gdy osoby najbliższe uprawnione nie spełniają wąsko 
zakreślonych wymagań z art. 65 ustawy, mogą skorzystać z renty rodzin-
nej na zasadzie wyjątku zgodnie z dyspozycją art. 83: ubezpieczonym 
oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych 
okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyska-
nia prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą 
niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub działalności objętej ubez-
pieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, pre-
zes zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości 
nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.

Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku jest możliwe, gdy spełnione 
są następujące przesłanki:

— wnioskodawca jest lub był osobą ubezpieczoną w rozumieniu ustawy 
lub jest członkiem rodziny pozostałym po ubezpieczonym,

— nie spełnia warunków do uzyskania świadczenia w trybie zwykłym 
wskutek szczególnych okoliczności,

— nie może podjąć pracy lub innej działalności objętej ubezpieczeniami 
społecznymi z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek,

— nie posiada niezbędnych środków utrzymania.
Warunki określone w tym przepisie muszą być spełnione łącznie, 

a niespełnienie choćby jednego z nich wyklucza możliwość przyznania 
świadczenia w drodze wyjątku. Tak sformułowany przepis pozbawia organ 
orzekający możliwości indywidualnej interpretacji konkretnego przypadku 
osoby zgłaszającej się z roszczeniem i obliguje go do odrzucenia wniosku.

Co ma zrobić wdowa opiekująca się przez kilkadziesiąt lat 
niepełnosprawnym mężem, obecnie w wieku prawie emerytalnym, która 
nie miała możliwości wypracowania swoich lat składkowych, a której ZUS 
odmawia renty na zasadach wyjątku? Mimo że jej sytuacja jest szczególna, 
nie spełnia ona ustawowych przesłanek wyjątkowości (!).

Powstała zatem sytuacja co najmniej nieprawidłowa, ponieważ 
o wyjątkowości sytuacji obywatela decyduje łączne spełnienie enumeratyw-
nie wymienionych przesłanek ustawowych, a nie wyjątkowość sytuacji 
sama w sobie. Nie sposób wobec tak postawionego problemu winić organy 
i sądy za stosowanie złego prawa, ale należy takie prawo jak najszybciej 
zmienić.

Łączę wyrazy szacunku 
Andrzej Grzyb
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Oddowiedd

Warszawa, 16 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 21 października 2013 r. r., znak: 

BPS/043-41-1777/13, dotyczącym oświadczenia złożonego przez senatora Andrzeja 
Grzyba na 41. posiedzeniu Senatu w dniu 17 października br., w sprawie przyzna-
wania przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczeń w drodze wyjątku, 
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przyznać w drodze wyjątku świad-
czenie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych 
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Bezspornie przepisy prawa wyznaczają Prezesowi Zakładu szczególną 
rolę w postępowaniu o świadczenia przyznawane w trybie wyjątkowym. Uznaniowy 
charakter podejmowanych przez Prezesa ZUS decyzji w tym trybie nie oznacza jed-
nak pozostawienia Prezesowi całkowitej i niekontrolowanej swobody w tym zakresie, 
ponieważ ustawodawca w sposób wyraźny i jednoznaczny określił przesłanki, od speł-
nienia których uzależnione jest przyznanie świadczenia w trybie wyjątkowym.

Podstawowe kryteria, które decydują o możliwości przyznania świadczenia w dro-
dze wyjątku określa art. 83 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, zgodnie z którym, Prezes Zakładu może przyznać świadczenie 
w tym trybie osobom ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, któ-
rzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w usta-
wie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą 
niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub innej działalności objętej ubezpie-
czeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania.

Tak sformułowane przesłanki warunkujące przyznanie świadczenia w drodze wy-
jątku, powodują, że każdy wniosek o przyznanie takiego świadczenia wymaga zgroma-
dzenia materiału dowodowego i wszechstronnego jego zbadania. Decyzje w tym zakre-
sie są zawsze podejmowane po szczegółowej i wnikliwej analizie sprawy, w wyznaczo-
nych art. 83 granicach uznania administracyjnego oraz z uwzględnieniem wykładni 
przedmiotowego przepisu, znajdującego odzwierciedlenie w obszernym orzecznictwie 
sądów administracyjnych.

Wyjątkową pozycję świadczeń przyznawanych w trybie art. 83 ust. 1 ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS, podkreślają przede wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze, 
fakt finansowania tych świadczeń z budżetu państwa (o czym stanowi art. 84 ustawy), 
a także – granice uznania administracyjnego.

Decyzja podjęta w sprawie świadczenia w drodze wyjątku jest decyzją uznaniową. 
Możliwość decydowania według uznania nie oznacza jednak pozostawienia całkowi-
tej i niekontrolowanej swobody w tym zakresie. Stosownie do art. 124 ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS, Prezes Zakładu podejmując decyzję w sprawach o świad-
czenia określone w ustawie, w tym również w sprawie świadczeń w drodze wyjątku, 
związany jest rygorami procedury administracyjnej. W myśl przepisów ustawy dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji 
publicznej zobowiązane są bowiem do podejmowania działań zmierzających do do-
kładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, mając na wzglę-
dzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz do wyczerpującego zebrania, 
rozpatrzenia i oceny całego materiału dowodowego, a także do uzasadnienia swojego 
rozstrzygnięcia.

Ponadto, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o emeryturach 
i  rentach z FUS, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Sejmowi RP, 
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego informację o przyzna-
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nych w tym trybie emeryturach i rentach w roku poprzedzającym. Stwarza to tym sa-
mym warunki do poddania tego typu decyzji kontroli sejmowej. Uznaniowy charakter 
decyzji Prezesa ZUS nie wyklucza również kontroli sądowej. Prezes ZUS, podejmując 
decyzję administracyjną w   sprawie świadczenia wyjątkowego, jest związany regułami 
postępowania administracyjnego, w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania 
w przedmiocie przyznania i odmowy świadczeń wyjątkowych.

Należy przy tym wskazać, że okoliczności występujące w konkretnej sprawie mogą, 
lecz nie muszą prowadzić do pozytywnego dla wnioskodawcy rozstrzygnięcia, o czym 
świadczy użyty przez ustawodawcę zwrot „Prezes może…”. Pozostawienie Prezesowi 
Zakładu uprawnienia do wydania decyzji uznaniowej jest ściśle związane z wpro-
wadzeniem do art. 83 pojęć niedookreślonych, takich jak: „szczególne okoliczności” 
i „niezbędne środki utrzymania”. Zwroty te dają Prezesowi Zakładu pewną swobodę 
decyzyjną. Użycie przez ustawodawcę tego typu pojęć można uznać za swoistą klau-
zulę generalną odsyłającą do systemu ocen pozaprawnych, opartych na zasadach 
współżycia społecznego, słusznego interesu strony i ochrony interesu publicznego.

Powołany art. 83 ustawy może mieć zastosowanie tylko do sytuacji wyjątkowych, 
gdy wskutek szczególnych okoliczności nie zostały spełnione warunki do uzyskania 
świadczenia w trybie zwykłym.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu renty rodzinnej w trybie wyjątkowym, 
w pierwszej kolejności ocenie podlega wystąpienie szczególnych okoliczności, które 
uniemożliwiły uzyskanie przez osobę zmarłą prawa do świadczenia w trybie zwykłym, 
a następnie przez wnioskodawcę – członka rodziny osoby zmarłej.

Należy ponownie podkreślić, że świadczenie w drodze wyjątku może być przyznane 
jedynie tym osobom, które ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek nie 
mogą podjąć zatrudnienia lub innej działalności objętej ubezpieczeniami emerytal-
nym i rentowymi oraz nie mają niezbędnych środków utrzymania. W każdej sprawie 
o przyznanie świadczeń w drodze wyjątku, ocenie podlega również sytuacja material-
na osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, albo członków rodzin pozostałych 
po ubezpieczonych, z tym że nie stanowi ona jedynego kryterium przesądzającego 
o przyznaniu powyższego świadczenia.

Niewątpliwie jednak powodem odmowy przyznania świadczeń w trybie wyjątko-
wym jest niespełnienie przesłanek określonych w art. 83 ustawy.

Poniżej pozwalam sobie przedstawić statystyki dotyczące świadczeń przyznanych 
w drodze wyjątku. W latach 2010–2013 – Prezes Zakładu przyznał na podstawie 
art. 83 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – 3907 świadczeń w drodze wyjątku, 
w tym w:

– 2010 roku – 1089,
– 2011 roku – 922,
– 2012 roku – 1019,
– 2013 roku (do 30 września) – 877
oraz odmówił – 11793 świadczeń w drodze wyjątku, w tym w:
– 2010 roku – 3270,
– 2011 roku – 3148,
– 2012 roku – 2861,
– 2013 roku (do 30 września) – 2514.
Przedstawiając powyższe, pragnę dodać, że w demokratycznym państwie prawa 

przestrzeganie litery prawa przy przyznawaniu świadczeń daje gwarancję, że wszy-
scy obywatele traktowani są w jednakowy sposób, przewidziany prawem uchwalonym 
przez Sejm RP. Przyznawanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych bez opiera-
nia się na ustalonych zasadach ubezpieczeń społecznych prowadziłoby do nieprze-
strzegania konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Marek Bucior
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zgłosiła się z prośbą o pomoc matka samotnie 

wychowująca pięcioro uczących się dzieci w wieku od dziesięciu do osiem-
nastu lat, z których jedno zmaga się z chorobą nowotworową. Ze względu 
na trudną sytuację na lokalnym rynku pracy, konieczność sprawowania 
stałej opieki nad dziećmi i zajmowania się domem osoba ta podejmuje 
jedynie prace dorywcze. Źródłem utrzymania wielodzietnej rodziny jest 
zasiłek rodzinny i renta socjalna, które nie wystarczają na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb.

Małżonek zainteresowanej zmarł w 2008 r. Przed śmiercią był zareje-
strowany w powiatowym urzędzie pracy bez prawa do zasiłku, wcześniej 
odbywał karę siedmiu lat pozbawienia wolności. W związku z tym nie miał 
udokumentowanego okresu składkowego i nieskładkowego wymaganego do 
ubiegania się o rentę rodzinną.

Zainteresowana wystąpiła do prezesa Rady Ministrów o przyznanie 
renty na podstawie art. 82 ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych i otrzymała decyzję odmowną. Obecnie, powołując 
się na art. 83 cytowanej ustawy, stara się o świadczenie od prezesa Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Sytuacja materialna rodziny jest niezwykle trudna i rodzina wymaga 
pomocy ze strony państwa. Wszelkie podejmowane przez zainteresowaną 
próby uzyskania pomocy okazują się bezskuteczne, ponieważ za każdym 
razem nie są spełnione wszystkie ustawowe warunki. To trudna sytuacja, 
bowiem w chwili, kiedy matka nie mogłaby podołać swoim obowiązkom i dzie-
ci zostałyby skierowane na przykład do rodziny zastępczej, ich opiekunowie 
mogliby liczyć na większe wsparcie finansowe ze strony państwa niż biolo-
giczna matka.

Bardzo proszę o informację, w której instytucji i na jakich zasadach 
zainteresowana może starać się o pomoc ze strony państwa oraz w jakiej 
wysokości są to świadczenia.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski

Oddowiedd�

Warszawa, 13 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłany przez Pana Marszałka, przy piśmie z dnia 21 paździer-

nika 2013 r. znak: BPS/043-41-1778/13, tekst oświadczenia złożonego przez senato-
ra Stanisława Karczewskiego podczas 41. posiedzenia Senatu RP w sprawie pomocy 
dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, uprzejmie przedstawiam, 
co następuje.

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) ubez-
pieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych 
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okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do 
emerytury lub renty, nie mogą ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek 
– podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbęd-
nych środków utrzymania, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przyznać 
w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świad-
czeń przewidzianych w ustawie.

Jak wynika z powyższego przepisu, przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych 
na podstawie art. 83 ustawy jest możliwe, gdy spełnione są następujące przesłanki:

– wnioskodawca jest lub był osobą ubezpieczoną w rozumieniu ustawy emerytal-
nej lub jest członkiem rodziny pozostałym po ubezpieczonym,

– nie spełnia warunków ustawowych do uzyskania świadczeń wskutek szczegól-
nych okoliczności,

– nie może podjąć pracy lub innej działalności objętej ubezpieczeniami społeczny-
mi ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek,

– nie posiada niezbędnych środków utrzymania.
Wszystkie przesłanki powinny być spełnione łącznie, a niespełnienie nawet jednej 

z nich wyklucza możliwość przyznania świadczenia w drodze wyjątku.
Z treści oświadczenia pana senatora Stanisława Karczewskiego wynika, że zainte-

resowana złożyła wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie 
świadczenia w drodze wyjątku i obecnie oczekuje na decyzje. Należy przy tym dodać, że 
każdy wniosek o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku wymaga wszechstronnego 
zbadania materiału dowodowego, a podjęcie decyzji poprzedza szczegółowa i wnikliwa 
analiza sprawy w odniesieniu do przesłanek i podstawowych kryteriów określonych 
w art. 83 ww. ustawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji by-
towej i materialnej mogą uzyskać – po spełnieniu określonych ustawowo warunków 
– pomoc z zakresu świadczeń rodzinnych jak również świadczenia materialne i niema-
terialne przyznawane z pomocy społecznej.

Przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) zapewniają osobom wychowującym 
dzieci, w tym osobom samotnie wychowującym dzieci, w szczególności prawo do ubie-
gania się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny, przyznawany na podstawie art. 4 ww. ustawy, przysługuje: ro-
dzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycz-
nemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnio-
skiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), osobie uczącej się (tj. osobie 
pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich 
śmiercią lub w związku z ustalonym orzeczeniem sądowym lub ugodą sądową prawa 
do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki 
w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli 
kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Celem zasiłku rodzinnego jest 
częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Aktualnie wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł na dziecko 
w wieku do ukończenia 5 roku życia, 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia 
do ukończenia 18 roku życia, 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 
ukończenia 24 roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od 
wysokości dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochodu osoby uczącej się. 
Obecnie zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 539 zł netto. 
Od 1 listopada 2014 r. wysokość tej kwoty zostanie podwyższona i będzie wynosiła 
574 zł netto. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiar-
kowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie prze-
kracza kwoty 623 zł netto (od 1 listopada 2014 r. 664 zł netto).
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Zgodnie z art. 8 ustawy, do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1) samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, 

nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legity-
mującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie 
więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci;

2) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 80 zł miesięcznie, przy-
sługujący na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

3) rozpoczęcia roku szkolnego, przyznawany jednorazowo, w wysokości 100 zł na 
dziecko, w danym okresie zasiłkowym w związku z rozpoczęciem roku szkolne-
go albo rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w wysoko-
ści 90 zł miesięcznie z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje 
się siedziba szkoły lub 50 zł miesięcznie z tytułu dojazdu z miejsca zamieszka-
nia do szkoły;

5) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, który 
przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie;

6) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 60 zł na 
dziecko do ukończenia 5 roku życia i 80 zł miesięcznie na dziecko powyżej 
5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

7) urodzenia dziecka, przyznawany jednorazowo w wysokości 1.000 zł.
Poza zasiłkiem rodzinnym oraz dodatkami do zasiłku rodzinnego przepisy ustawy 

o świadczeniach rodzinnych przewidują świadczenia opiekuńcze dla osób niepełno-
sprawnych, ich opiekunów i rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne:

1) zasiłek dielęgnacyjny, zgodnie z art. 16 ustawy, jest świadczeniem opie-
kuńczym, które przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełno-
sprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 lat oraz 
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełno-
sprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek pielęgna-
cyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdol-
nością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przysługuje niezależnie 
od wysokości dochodu rodziny. Aktualnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 
wynosi 153 zł;

2) świadczenie dielęgnacyjne, w myśl art. 17 ustawy, przysługuje z tytułu rezy-
gnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: matce albo ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozu-
mieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyj-
ny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoby te 
nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stop-
niu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w proce-
sie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne przysługu-
je, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż 
do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, 
jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne 
jest przyznawane niezależnie od wysokości dochodu rodziny. Wysokość świad-
czenia pielęgnacyjnego wynosi aktualnie 620 zł miesięcznie. Ustalenie prawa 
do świadczenia pielęgnacyjnego wyłącza możliwość otrzymania specjalnego za-
siłku opiekuńczego;
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3) sdecjalny zasiłek odiekuńczy, przyznawany od 1 stycznia 2013 r., zgodnie 
z art. 16a ustawy, przysługuje osobom, na których, zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowią-
zek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymują-
cą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długo-
trwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną moż-
liwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego uzależnione jest od wy-
sokości łącznego dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 
wymagającej opieki, który w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł 
netto. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w przypadku ustalenia prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego.

Organem właściwym w sprawach realizacji świadczeń rodzinnych jest właściwy 
dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia – urząd miasta, gminy 
lub ośrodek pomocy społecznej. Organ ten jest obowiązany do udzielania wszelkich 
wiążących informacji na temat świadczeń rodzinnych, zasad ich przyznawania oraz 
ustalenia, czy w indywidualnej sytuacji dochodowej i rodzinnej dana osoba kwalifiku-
je się do otrzymania określonych świadczeń rodzinnych.

Ponadto informuję, że narzędziem wsparcia rodzin wielodzietnych na szczeblu sa-
morządowym są tzw. karty rodzin wielodzietnych, w oparciu o które rodzinom wielo-
dzietnym zapewniany jest ulgowy lub bezpłatny dostęp do lokalnych instytucji kultu-
ry, sportu, transportu itp. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wy-
stępowania tego rodzaju rozwiązań w danej wspólnocie samorządowej, należy zwrócić 
się do lokalnych władz samorządowych.

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają również prace nad ogólnopolską 
Kartą Dużej Rodziny, na podstawie której rodzinom wielodzietnym przysługiwałyby 
ulgi transportowe w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, w tym 
zniżki w opłacie za bilet w pociągach Intercity oraz zniżki w dostępie do podległych 
poszczególnym resortom (przez niefinansowanym albo dofinansowywanym) dóbr i in-
stytucji świadczących usługi dla obywateli (np. muzeów, parków narodowych, rezer-
watów przyrody, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych).

Jednocześnie wyjaśniam, że w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat 
dostępnych w indywidualnej sprawie form wsparcia finansowego i pozafinansowego 
oraz zasad ich udzielania, osoba zainteresowana znajdująca się w trudnej sytuacji 
materialnej i rodzinnej powinna zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania 
urzędu gminy/miasta lub ośrodka pomocy społecznej.

Ponadto osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć 
trudnych problemów życiowych, pomocy udzielają ośrodki pomocy społecznej w miej-
scu zamieszkania.

Zasady i tryb udzielania świadczeń z pomocy społecznej uregulowane są w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

Na podstawie art. 8 ww. ustawy, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy spo-
łecznej ustala się przez porównanie dochodu osoby lub rodziny z odpowiednim kryte-
rium dochodowym. Od dnia 1 października 2012 r. kryterium dochodowym dla osoby 
samotnie gospodarującej jest dochód nieprzekraczający kwoty 542 zł, a w przypadku 
rodzin – dochód nieprzekraczający kwoty 456 zł na jedną osobę w rodzinie.

Obok kryterium dochodowego powinien wystąpić co najmniej jeden z powodów 
wymienionych w art. 7 pkt 2–15 ustawy (np. niepełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wie-
lodzietnych).

W ustawie o pomocy społecznej wymienia się kilka rodzajów świadczeń pienięż-
nych:



41. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2013 r. 51

– zasiłek stały, który przysługuje osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy 
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy: samotnie gospodarują-
cym, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej (542 zł) oraz osobom pozostającym w rodzinie, jeżeli ich dochód, 
jak również dochód na osobę w rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie (456 zł). Sposób ustalania wysokości tego zasiłku określa 
art. 37 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy,

– zasiłek okresowy przysługujący, w szczególności ze względu na długotrwałą 
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, osobom których dochód nie przekra-
cza odpowiedniego kryterium dochodowego. Sposób ustalania wysokości tego 
zasiłku określa art. 38 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy,

– zasiłek celowy, który może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej po-
trzeby bytowej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków 
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drob-
nych remontów i napraw w mieszkaniu. Wysokość tego zasiłku nie została 
w ustawie określona kwotowo. Zależy on od sytuacji danej osoby lub rodziny, 
ale także od możliwości finansowych ośrodka.

Ponadto ośrodki pomocy społecznej oferują wsparcie także w innych formach, 
np. w formie posiłku. Udzielenie pomocy w tej formie należy do zadań własnych gminy 
o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych. Państwo wspiera 
gminy w realizacji tego zadania, poprzez program rządowy „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. Pomocą w ramach programu objęte są:

– dzieci do 7 roku życia,
– uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
– osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji z różnych powodów (np. ubó-

stwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo--
-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzi-
nach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej), 
w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnospraw-
ne – w oparciu o przyjęte w ustawie kryteria dochodowe. Osoba samotnie go-
spodarująca może ubiegać się o bezpłatną pomoc w ramach programu, jeżeli jej 
dochód nie przekracza kwoty 813 zł, a osoba w rodzinie, jeżeli dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 684 zł. W przypadku, gdy dochód w rodzinie 
przekracza kwotę 684 zł, pomoc w formie posiłku może zostać przyznana od-
płatnie; warunki odpłatności określa rada gminy w formie uchwały.

Formy pomocy przewidziane programem to:
– dosiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,
– zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku 

dzieciom przebywającym w placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani 
są do pokrywania kosztów żywienia),

– świadczenie rzeczowe w dostaci droduktów żywnościowych.
Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przyznanie świadczeń 

z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji ośrodka 
pomocy społecznej przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego 
– zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Ośrodki pomocy społecznej zatrudniają pracowników socjalnych.
Do zadań pracownika socjalnego należy przede wszystkim niesienie pomocy osobom 

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społe-
czeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi. Praca pracownika socjalnego prowadzona jest z osobami 
i rodzinami (bez względu na posiadany dochód) w celu rozwinięcia lub wzmocnienia 
ich aktywności i samodzielności życiowej i polega m.in. na udzieleniu pomocy osobie, 
rodzinie, w uzyskaniu odpowiedniego poradnictwa (prawnego, psychologicznego, ro-
dzinnego), pomocy w załatwianiu spraw urzędowych tych osób w różnych urzędach 
i instytucjach oraz innych spraw, które mogą przyczynić się do rozwiązania powsta-
łych problemów życiowych i poprawy sytuacji danej osoby czy rodziny.
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W związku z powyższym proponuję, aby w celu uzyskania wsparcia w rozwiązaniu 
trudnych problemów życiowych opisanej rodziny, rodzina ta zgłosiła się do ośrodka 
pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Każda sprawa rozpatrywana jest w ośrodku indywidualnie. Pracownik socjalny 
obowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowego rozpoznania sytuacji konkretnej 
rodziny i zaproponowania odpowiedniej formy pomocy.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Marek Bucior
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Oświadczenie senatorów Stanisława Karczewskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 

Henryka Górskiego, Krzysztofa Słonia, 
Przemysława Błaszczyka, Roberta Mamątowa, 

Waldemara Kraski, Zdzisława Pudy, Bolesława Piechy, 
Janiny Sagatowskiej, Alicji Zając, Bohdana Paszkowskiego, 

Marka Martynowskiego, Beaty Gosiewskiej, 
Wiesława Dobkowskiego, Jerzego Chróścikowskiego, 

Grzegorza Czeleja, Stanisława Koguta, 
Michała Seweryńskiego, Henryka Ciocha, Bogdana Pęka, 

Stanisława Gogacza oraz Doroty Czudowskiej

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 
oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji 

i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej 
z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem Macieja Laska

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Przewodniczący!
Prosimy o udzielenie informacji, czy w ramach śledztwa prokuratury 

oraz badania prowadzonego przez komisję rządową pod kierunkiem mini-
stra Jerzego Millera zostały zbadane następujące kwestie.

Po pierwsze, czy samolot Tu-154M, który uległ katastrofie w Smoleńsku, 
w ostatnim roku przed katastrofą był naprawiany i remontowany, a jeśli tak, 
to ile razy. Gdzie, kiedy i kto przeprowadzał te remonty?

Po drugie, czy naprawy były dokonywane przez odpowiednio przeszko-
lony personel?

Po trzecie, czy naprawy i remonty samolotu były nadzorowane przez pol-
skie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę osób korzystających 
z samolotu, w szczególności prezydenta i premiera, a jeśli tak, to jakie to były 
służby?

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski  Bohdan Paszkowski 
Grzegorz Wojciechowski  Marek Martynowski 
Wojciech Skurkiewicz  Beata Gosiewska 
Henryk Górski   Wiesław Dobkowski 
Krzysztof Marek Słoń  Jerzy Chróścikowski 
Przemysław Błaszczyk  Grzegorz Czelej 
Robert Mamątow  Stanisław Kogut 
Waldemar Kraska  Michał Seweryński 
Zdzisław Pupa   Henryk Cioch 
Bolesław Piecha  Bogdan Pęk 
Janina Sagatowska  Stanisław Gogacz 
Alicja Zając   Dorota Czudowska
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Oddowiedd 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 15.11.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu man-

datu posła i senatora (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 roku, Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) 
oraz art. 49 ust. 4 i 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 
1990 roku Regulamin Senatu (tekst jednolity – M.P. z 2010 roku, Nr 39, poz. 542 
z późn. zm.), przedstawiam na ręce Pana Marszałka pisemną odpowiedź na oświad-
czenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego, wspólnie z innymi senato-
rami, na 41. posiedzeniu Senatu, w dniu 17 października 2013 r., dotyczące śledz-
twa w sprawie katastrofy smoleńskiej, przekazane Prokuratorowi Generalnemu przez 
Wicemarszałka Senatu RP Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, przy piśmie oznaczonym 
sygnaturą BPS/043-41-1779-PG/13 z dnia 21 października 2013 roku.

Odnosząc się do zawartych w treści oświadczenia pytań, należy stwierdzić, co na-
stępuje:

Samolot TU-154M o nr bocznym 101 i numerze fabrycznym 90A837 podda-
ny został ostatniemu przed katastrofą remontowi głównemu na terenie Federacji 
Rosyjskiej w zakładzie OAO Awiakor w Samarze. Remont ten zakończony został 
w dniu 21 grudnia 2009 r. Ostatni zaś przegląd 1K (okresowy, co 4 miesiące) tego 
samolotu zakończono 23 marca 2010 r., a przeprowadzony on został przez personel 
techniczny 1 Eskadry Lotniczej byłego 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transpor-
towego w Warszawie. W dniu 6 kwietnia 2010 r. personel techniczny wymienionego 
pułku wykonał obsługę bieżącą (główną i przedlotową), po czym przeprowadzono 
lot komisyjny wskazanym statkiem powietrznym. Ponadto, bezpośrednio przed lo-
tem, w dniu 10 kwietnia 2010 r., samolot ten ponownie poddano obsłudze bieżącej 
i przedlotowej (A2 i Ps).

W okresie eksploatacji tego statku powietrznego od ostatniego remontu głównego, 
tj. od 21 grudnia 2009 r., do dnia katastrofy, odnotowano 16 różnego rodzaju usterek 
i nieprawidłowości, które były na bieżąco usuwane przez użytkownika, tzn. personel 
techniczny b. 36 SPLT.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie w toku prowadzonego śledztwa ze-
brała obszerną dokumentację dotyczącą remontu, napraw i przeglądów technicznych 
samolotu TU-154M wykonanych w 2009 r. i 2010 r. między innymi przez personel 
techniczny byłego 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Dokumenty te 
poddawane są analizie przez zespół biegłych powołanych postanowieniem Wojskowej 
Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2011 r. Na podstawie tych do-
kumentów biegli mają określić, czy samolot TU-154M nr boczny 101 był prawidłowo 
eksploatowany, a także czy był sprawny technicznie w dniu 10 kwietnia 2010 r. przed 
startem do Smoleńska.

Kwestia odnosząca się do informacji „o kompletności i prawidłowości uprawnień 
personelu technicznego odpowiedzialnego za obsługę samolotu” oceniana będzie rów-
nież przez zespół wyżej wymienionych biegłych.

Wypowiadanie się w chwili obecnej, tj. przed zamknięciem postępowania dowodo-
wego, na temat oceny sposobu prowadzenia remontów, napraw, przeglądów samolo-
tu, czy też uprawnień personelu technicznego – zdaniem prokuratorów prowadzących 
śledztwo – byłoby przedwczesne.

Kwestia ewentualnego „nadzoru służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
i ochronę osób korzystających z samolotu nad naprawami i remontami” nie jest ob-
jęta postępowaniem przygotowawczym o sygn. Po. ŚI. 54/10, prowadzonym przez 
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Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Jednak w przypadku ujawnienia in-
formacji wskazujących na niedopełnienie obowiązków jakichkolwiek funkcjonariuszy 
publicznych i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego, a więc podej-
rzenia popełnienia przestępstwa z art. 231 §1 kk, zostaną podjęte stosowne działania 
procesowe.

Z poważaniem 
 
w z. PIERWSZY ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz

Oddowiedd�  
PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU 
do sdraw WYJAŚNIANIA 
OPINII PUBLICZNEJ TREŚCI INFORMACJI 
I MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH 
PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI 
KATASTROFY LOTNICZEJ 
z dnia 10 KWIETNIA 2010 r. 
POD SMOLEŃSKIEM

Warszawa, 5.12.2013 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w odniesieniu do oświadczenia złożonego przez Senatorów skierowanego do Ma-

cieja Laska, Przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści 
informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 
10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem oraz prokuratora generalnego Andrzeja Sere-
meta podczas 41. posiedzenia Senatu z dnia 17 października 2013 r. Zespół pragnie 
przekazać odpowiedzi na zadane w ww. oświadczeniu pytania:

KBWLLP poddała analizie cały proces obsługi technicznej samolotu Tu-154M 
nr 101 włącznie z jego remontami. Wszelkie wnioski Komisji dotyczące tego tematu 
znajdą Państwo w załączniku nr 4 Technika lotnicza i jej eksploatacja do Protokołu 
z badania wypadku lotniczego.

Konkluzja zawarta w załączniku brzmi:
Na podstawie informacji zawartych w powyższych punktach podkomisja technicz-

na stwierdziła, że samolot Tu-154M nr 101 miał wykonane wymagane remonty i ob-
sługi oraz resursy techniczny i międzyremontowy.

Temat nadzoru służb nad naprawami i remontami nie stanowił przedmiotu prac 
KBWLLP.

Z wyrazami szacunku 
 
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU 
Maciej Lasek
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Osoby wykonujące zawód tłumacza przysięgłego pełnią istotną 
rolę we właściwym funkcjonowaniu administracji publicznej i wymiaru 
sprawiedliwości. Są to osoby znakomicie przygotowane do wykonywania 
swojej pracy, a ich pomoc bywa niejednokrotnie nieodzowna dla sprawnego 
przeprowadzenia postępowania czy załatwienia określonej sprawy.

Usługi świadczone przez tłumaczy przysięgłych na rzecz insty-
tucji publicznych są wyceniane wedle stawek urzędowych określonych 
w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. 
w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. 
Rozporządzenie to różnicuje przedmiotowe stawki ze względu na 
przynależność języka do określonej grupy oraz kierunek tłumaczenia. Staw-
ki wyjściowe ulegają procentowemu zwiększeniu w przypadku tłumaczenia 
ustnego, tłumaczenia wykonywanego w trybie przyśpieszonym lub w przy-
padku innych okoliczności, które są dla tłumacza dodatkowym utrudnie- 
niem – chodzi na przykład o tłumaczenie tekstów specjalistycznych, tek-
stów odręcznych lub nieczytelnych.

Jak wspomniałem, rozporządzenie to weszło w życie prawie dziewięć lat 
temu i od tamtego czasu stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego nie 
ulegały zmianom. Samo rozporządzenie nie przewiduje konieczności corocz-
nej waloryzacji stawek z uwzględnieniem czynnika inflacji. Opisana sytu-
acja rodzi uzasadnione niezadowolenie środowiska tłumaczy przysięgłych. 
Podnoszą oni w szczególności, że zamrożenie stawek przez tak długi okres 
powoduje nierzadko, iż otrzymane wynagrodzenie nie współgra z nakładem 
pracy, jaki musiał wykonać tłumacz przysięgły. Zdarza się także, że stawki 
urzędowe odbiegają in minus od stawek rynkowych, co także jest zjawis-
kiem niepokojącym.

Proszę zatem Pana Ministra o zweryfikowanie zapisów rozporządzenia 
i podniesienie stawek za czynności tłumacza przysięgłego. Proszę również, 
aby uwzględnić możliwość zapisania w przepisach prawa mechanizmu 
corocznej waloryzacji tych stawek.

Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo Wicemarszałka Senatu RP Pani Marii Pańczyk-Pozdziej 

z dnia 21 października 2013 r., BPS/043-41 -1780/13, do którego załączono oświad-
czenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę, podczas 41. posiedzenia Senatu 
w dniu 17 października 2013 r., dotyczące braku podwyżek wynagrodzeń za usługi 
świadczone przez tłumaczy przysięgłych na rzecz instytucji publicznych uprzejmie 
przedstawiam, co następuje.

Odnosząc się do kwestii wysokości stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, 
w pierwszej kolejności należy wskazać, że zagadnienia te nie mogą być rozpatrywa-
ne w oderwaniu od aktualnej sytuacji budżetu państwa. Wszelkie zmiany polegające 



41. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2013 r. 57

na zwiększeniu stawek powodowałyby bowiem skutki finansowe w postaci wzrostu 
wydatków. Pokrycie tych skutków finansowych w ramach środków dostępnych w pla-
nach finansowych poszczególnych jednostek budżetowych napotyka znaczne ograni-
czenia, z uwagi na obowiązywanie reguły wydatkowej, określonej w art. 112a ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 
zm.). Zgodnie z tą regułą kwota wydatków budżetu państwa na zadania publiczne nie 
może być większa niż kwota środków planowanych na ich realizację w roku poprzed-
nim, powiększona w stopniu odpowiadającym prognozie średniorocznego wskaźni-
ka cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok budżetowy, powiększonego 
o punkt procentowy.

W tym miejscu pragnę podkreślić, że poruszany przez Pana Senatora problem nie 
dotyczy wyłącznie tłumaczy przysięgłych, ale większości grup zawodowych państwowej 
sfery budżetowej, gdyż kwota bazowa stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzeń 
między innymi: członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządo-
wych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, funkcjo-
nariuszy Służby Celnej oraz członków służby zagranicznej niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej, jest zamrożona od kilku lat, a ostatni wzrost z 1837,10 zł do 
1873,84 zł miał miejsce w roku 2009.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że do czasu poprawy warunków 
ekonomicznych nie będzie możliwe przeprowadzenie zmian legislacyjnych, pociąga-
jących za sobą skutki finansowe w postaci wzrostu wydatków budżetowych z tytułu 
wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych. Ponadto kwestie związane z poziomem środków 
na wzrost wynagrodzeń, dostępnych w budżecie państwa wynikają przede wszystkim 
z decyzji Ministra Finansów, które z kolei uwarunkowane są bieżącą koniunkturą 
gospodarczą, kondycją finansów publicznych i możliwościami wydatkowymi budżetu 
państwa.

Jednocześnie pragnę zapewnić Pana Senatora, że Minister Sprawiedliwości w ra-
mach przysługujących mu kompetencji na bieżąco analizuje funkcjonowanie oma-
wianych rozwiązań na tle sytuacji ekonomicznej kraju. Prowadzone badania i oceny 
obowiązujących w przedmiotowej sferze uregulowań mają na celu zapewnienie, aby 
ewentualne prace legislacyjne, w przypadku wystąpienia warunków do ich podjęcia, 
pozwalały na wypracowanie adekwatnych rozwiązań normatywnych uwzględniają-
cych potrzeby osób będących adresatami i beneficjentami tych norm.

z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Jerzy Kozdroń 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko zostało 
uregulowane w ustawie z dnia 15 listopada 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wprowadzenie 
omawianej procedury, której celem jest realizacja koncepcji zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, stanowi implementację norm wspólnotowych 
do polskiego systemu prawnego. Wskazany akt prawny obejmuje zakresem 
przedmiotowym między innymi zasady i tryb postępowania w przypadku 
ocen oddziaływania na środowisko oraz określa sposób współdziałania or-
ganów administracji w sprawach z zakresu ochrony środowiska.

Wskazać należy, iż omawiana ustawa nie przewiduje możliwości 
zaskarżenia postanowień wydawanych w toku toczącego się postępowania. 
W przeciwieństwie do zasad postępowania administracyjnego postano-
wienie w przedmiocie uzgodnień odnoszących się do warunków realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych, które jest wydawane w trakcie procedury, 
nie podlega zaskarżeniu w toku postępowania. Może być ono zakwes-
tionowane jedynie po zakończeniu postępowania w odwołaniu od decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest wydawana przez organ 
wykonawczy gminy. Mając na uwadze obowiązujące przepisy, należy 
wskazać, iż organ wykonawczy gminy sprawuje nadzór nad przestrze-
ganiem wymogów formalnych w toku postępowania i jest koordynatorem 
procedury administracyjnej. Art. 77 §1 pkt 1 wskazanej wyżej ustawy 
stanowi bowiem, iż przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki rea-
lizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 
Merytoryczne kwestie dotyczące środowiskowych uwarunkowań są zatem 
podejmowane przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, którzy 
wydają postanowienia w ramach tak zwanej procedury uzgodnieniowej. 
Obecny stan prawny wyklucza możliwość wniesienia zażalenia na posta-
nowienie wydawane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
w trakcie postępowania. Możliwość zaskarżenia tego aktu istnieje dopiero 
na etapie postępowania odwoławczego, co może powodować niepotrzebną 
przewlekłość postępowania. Nie jest to jednak jedyne zagrożenie, wydaje się 
bowiem, że nagromadzenie aktów podlegających weryfikacji dopiero w toku 
ogólnej procedury odwoławczej prowadzić może do zwiększenia ryzyka 
błędów na etapie tego postępowania.

Dokonując analizy aktualnego stanu prawnego, wskazać należy, iż 
wprowadzenie do omawianej ustawy regulacji przewidujących możliwość 
zaskarżania postanowień wydawanych już w toku postępowania 
pozwoliłoby stronie wnieść zażalenie na samo postanowienie dotyczące 
uzgodnienia, eliminując tym samym konieczność oczekiwania na decyzję 
kończącą postępowanie w sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę, proszę Pana Ministra o podjęcie stosownych 
zmian legislacyjnych w obowiązujących przepisach prawa.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oddowiedd

Warszawa, 15 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali złożone podczas 41. po-

siedzenia Senatu w dniu 17 października 2013 r., przesłane przez Wicemarszałka 
Senatu RP Panią Marię Pańczyk-Pozdziej przy piśmie z dnia 21 października 2013 r., 
znak: BPS/043-41-1781/13 w sprawie możliwości zaskarżania postanowień w proce-
durze ocen oddziaływania na środowisko wydawanych w toku toczącego się postępo-
wania, w załączeniu przesyłam stosowne wyjaśnienia.

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

Oddowiedd na oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali 
dotyczące możliwości zaskarżania dostanowień w drocedurze 

ocen oddziaływania na środowisko wydawanych 
w toku toczącego się dostędowania

W związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę, 
w sprawie możliwości zaskarżania postanowień w procedurze ocen oddziaływania na 
środowisko wydawanych w toku toczącego się postępowania, Ministerstwo Środowi-
ska przedstawia stanowisko w sprawie.

Organy uzgadniające (regionalny dyrektor ochrony środowiska i, w przypadku gdy 
przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim – dyrektor urzędu morskiego), 
wydają postanowienia w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
jednak zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1235), dalej 
ustawa ooś, wyłączono możliwość wniesienia od nich zażalenia (zgodnie z art. 141 §1 
Kpa, uprawnienie to przysługuje, gdy kodeks tak stanowi). W konsekwencji, ocena 
prawidłowości wydania takich postanowień może być dokonana w postępowaniu od-
woławczym.

Nie można zgodzić się z zarzutem, że taki tryb weryfikacji postanowień uzgadnia-
jących prowadzi do przewlekłości postępowań oraz „nagromadzenia aktów podlegają-
cych weryfikacji dopiero w toku ogólnej procedury odwoławczej”, co zdaniem Senatora 
prowadzić może do zwiększenia ryzyka błędów na etapie tego postępowania.

Należy wskazać, że najczęstszym powodem niezałatwienia spraw w terminie przez 
organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są braki 
w materiale dowodowym. Dokumentacja sprawy powinna być opracowana zgodnie 
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z przepisami ustawy ooś. Dodatkowy czas trwania postępowania potrzebny na jej 
uzupełnienie nie jest zależny od organu i zależy od czasu zgromadzenia odpowiednich 
informacji przez inwestora. Nie można zatem zgodzić się z poglądem, że przewlekłość 
postępowań spowodowana jest koniecznością weryfikacji postanowień o uzgodnieniu 
środowiskowych uwarunkowań, tym bardziej, że taka weryfikacja ma miejsce w za-
kresie zgodności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z warunkami wynika-
jącymi z postanowienia uzgadniającego niezależnie od tego, czy postanowienie takie 
zostało zaskarżone w odwołaniu od decyzji na podstawie art. 142 Kpa, czy też nie. 
W konsekwencji nie można także zgodzić się z poglądem, jakoby w wyniku takiego 
zaskarżenia mogło dochodzić do nagromadzenia aktów podlegających weryfikacji.

Należy także wskazać, że ww. procedura uzgodnieniowa stanowi transpozycję 
art. 6 ust. 1 Dyrektywy 2011/92UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, który nie reguluje for-
my zaskarżeń w toku tej procedury, stanowiąc jedynie w drugim zdaniu, że Państwa 
członkowskie ustanawiają szczegółowe regulacje dotyczące tych konsultacji. W kon-
sekwencji obowiązująca regulacja pozostaje zgodna z ww. Dyrektywą.

Wymaga również stwierdzenia, że wprowadzenie w ustawie ooś wyłączenia moż-
liwości składania zażaleń na ww. postanowienia uzgadniające podyktowane było dą-
żeniem do przyspieszenia procedur. Skoro bowiem postanowienie uzgadniające jest 
zaskarżalne, to w wypadku wniesienia zażalenia organ winien wstrzymać się z wyda-
niem decyzji do czasu rozpatrzenia zażalenia w postępowaniu instancyjnym. W spój-
ności z takim znaczeniem postępowań uzgadniających pozostaje pogląd wyrażony 
w uchwale składu 7 Sędziów NSA I o Sygnaturze OPS 8/98, zgodnie z którym „organ 
prowadzący postępowanie główne, wiedząc, że w stosunku do takiego postanowienia 
wniesiono środek zaskarżenia, powinien się liczyć z możliwością zmiany stanowiska 
(opinii) i właśnie w zgodzie z zasadą prawdy obiektywnej powinien poczekać do czasu 
uzyskania przez to postanowienie przymiotu trwałości. Kontrowersyjna zatem kwe-
stia wykonalności postanowienia przewidzianego w art. 106 par. 5 Kpa ustępuje wa-
runkowi jego trwałości, który ma podstawowe znaczenie dla realizacji zasady prawdy 
obiektywnej”.

Podsumowując, nie jest zasadne wprowadzenie możliwości zaskarżania postano-
wień uzgadniających środowiskowe uwarunkowania w formie zażaleń.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Pragnę poruszyć problem, który został dostrzeżony na gruncie stoso-
wania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
w zakresie dotyczącym zasad wnoszenia opłat za wywóz śmieci.

Jeszcze przed wejściem w życie przełomowych zmian dotyczących gos-
podarowania odpadami komunalnymi wspomniana opłata była uiszczana 
najczęściej na zasadach analogicznych do tych, które obowiązują w przy-
padku typowego zobowiązania umownego – bezpośrednio na rzecz podmiotu 
zajmującego się wywozem odpadów. Jednakże zgodnie z obowiązującym 
od niedawna art. 6q przywołanej na wstępie ustawy wnoszenie tej opłaty 
poddane zostało rygorom wynikającym z ustawy – Ordynacja podatkowa. 
Tym samym zmianie uległ charakter opłaty, która teraz traktowana jest jak 
zobowiązanie podatkowe.

Zmiana ta nie ma istotnego znaczenia w większości przypadków, kiedy 
to wpłata dokonywana jest przez tę samą osobę, która podpisała deklarację 
w sprawie odbioru odpadów. Nierzadko jednak, szczególnie w przypadku 
osób starszych, stosowna opłata dokonywana jest w imieniu tych osób przez 
osoby bliskie. Zdarza się, że osoby te regulują zobowiązanie w drodze prze-
lewu bankowego z własnego konta. Działanie takie budzi wątpliwości or-
ganów nadzorujących gospodarkę finansową samorządów. Organy nadzoru 
podkreślają bowiem, że opłata za wywóz śmieci jest zobowiązaniem podat-
kowym, co więcej, zobowiązaniem o charakterze osobistym, powinna być za-
tem regulowana bezpośrednio przez zobowiązanego. Tym samym wykluczyć 
należy możliwość wygaśnięcia zobowiązania wskutek uregulowania go 
przez osobę trzecią. Argumentacja taka, mimo że teoretycznie poprawna, co 
do istoty nie powinna jednak zasługiwać na aprobatę. Stanowi ona bowiem 
niepotrzebne utrudnienie w wykonywaniu obowiązków ustawowych przez 
obywateli. Przepisy ustawy dopuszczają możliwość zorganizowania sys-
temu poboru opłat w taki sposób, że już po samym tytule wpłaty można bez 
problemu ustalić, którego zobowiązania w istocie dotyczy określona wpłata. 
Dodać wypada, że problem regulowania zobowiązań przez osoby trzecie 
pojawia się wyłącznie w przypadku wykorzystywania nowoczesnych 
form płatności (przelew bankowy), które pozwalają na identyfikację osoby 
wpłacającej. Identyfikacja taka nie jest natomiast przeprowadzana w przy-
padku pozostałych form płatności (np. na poczcie czy w kasie urzędu gmi-
ny). A zatem w odniesieniu do tych płatności organ nadzoru nie będzie miał 
nawet możliwości zweryfikowania tego, kto faktycznie dokonał wpłaty. Stąd 
słuszny wniosek, że z punktu widzenia poprawności funkcjonowania sys-
temu opłat za wywóz śmieci tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, kto 
wykonał daną czynność techniczną (wpłatę), istotne jest bowiem jedynie to, 
którego zobowiązania ta wpłata dotyczyła.

Biorąc to pod uwagę, proszę Pana Ministra o rozwiązanie opisanego 
problemu poprzez przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które w sposób jed-
noznaczny pozwolą na uznawanie opłat za śmieci – na zasadzie wyjątku od 
ogólnych zasad wynikających z ordynacji podatkowej – niezależnie od tego, 
kto dokonał wpłaty.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oddowiedd

Warszawa, 25 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali, złożone podczas 

41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 października 2013 r., przekazane pismem Pani 
Marii Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałek Senatu, z dnia 21 października 2013 r., znak: 
BPS/043-41-1782/13, w sprawie dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez osoby trzecie, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak

Oddowiedd na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali 
w sdrawie dokonywania odłat za odbiór oddadów komunalnych 

drzez osoby trzecie

W odpowiedzi na oświadczenie złożone na 41. posiedzeniu Senatu w dniu 17 paź-
dziernika 2013 r. w sprawie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych 
przez osoby trzecie poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

W nawiązaniu do kwestii uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi przez osoby trzecie (np. członka rodziny właściciela nieruchomości), Minister 
Środowiska zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o dokonanie wykładni prze-
pisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 749, z późn. zm.) w zakresie wnoszenia opłat, o których mowa w art. 6h usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.).

Mając na uwadze otrzymane wyjaśnienia informuję, iż stosownie do przepisu 
art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sto-
suje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że 
uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezyden-
towi miasta. Przykładowo, mogą to być przepisy w zakresie: wygaśnięcia zobowiąza-
nia podatkowego, udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, stwierdzenia, 
zwrotu i zaliczania nadpłat, orzekania o odpowiedzialności spadkobierców, orzekania 
o odpowiedzialności osób trzecich, prowadzenia postępowania podatkowego, przepro-
wadzenia kontroli, przepisy o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej.

Zgodnie z art. 59 §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko-
wa zobowiązanie podatkowe podatnika wygasa w całości lub w części wskutek zapła-
ty. W myśl art. 60 §1 ww. ustawy za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:
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1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podat-
kowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozu-
mieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1529), w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług 
płatniczych lub w instytucji płatniczej albo dzień pobrania podatku przez płat-
nika lub inkasenta;

2) w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika 
lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub 
rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia 
przelewu.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż tylko zapłata podatku przez po-
datnika powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na podstawie art. 59 §1 
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Podatek jest świadczeniem publicznoprawnym, o osobistym charakterze, którego 
w drodze czynności cywilnoprawnych, nie można przenieść na inną osobę, nawet za 
jej zgodą. Umowa przeniesienia zobowiązań podatkowych podatnika na inny podmiot 
nie ma znaczenia dla organów podatkowych w stosunkach podatkowoprawnych. Na 
gruncie przepisów prawa podatkowego umowa taka nie wywołuje skutków prawnych 
i nie powoduje zwolnienia podatnika z zobowiązania podatkowego. Dla organu podat-
kowego istotne jest spełnienie zobowiązania podatkowego, rozumiane jako zapłata 
przez podatnika do tego zobowiązanego z mocy przepisów podatkowych. Powyższy 
pogląd znajduje potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
26 maja 2008 r. sygn. akt I FPS 8/07, w której „Naczelny Sąd Administracyjny za 
uzasadnione uznał stanowisko, że zapłata, o której mowa w art. 59 §1 pkt 1 w zw. 
z art. 60 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., dokonana przez inny 
podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego 
tego podatnika”. Zaprezentowana wyżej interpretacja ma swoje odzwierciedlenie rów-
nież w doktrynie.

Odrębnym zagadnieniem jest kwestia zapłaty zobowiązań podatkowych podat-
nika za pośrednictwem innych podmiotów. Należy zaznaczyć, iż wpłata przez osobę 
postronną kwoty odpowiadającej wysokości podatku może być uznana za skuteczną 
zapłatę podatku, gdy wpłacający występuje jako osoba, która działając na rachunek 
podatnika dokonuje zapłaty z jego zasobów pieniężnych. Działa on w tym przypadku 
jako podmiot umocowany do zapłaty za podatnika (w sensie technicznym). Nie doko-
nuje wówczas zapłaty podatku, lecz wpłaty kwoty tytułem podatku. Zapłata podatku 
ma w tym przypadku wyłącznie wymiar techniczny. Kwestia ta była również przed-
miotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego w uzasadnieniu powołanej 
wyżej uchwały. Sąd uznał, że osoba wpłacająca podatek ze środków powierzonych 
mu przez podatnika dokonuje „… czynności technicznej – wpłaca podatek za podat-
nika, lecz działa jedynie jako „posłaniec”. Z powołanej uchwały wynika zatem, iż dla 
oceny skuteczności zapłaty podatku istotne znaczenie ma kwestia powierzenia „po-
słańcowi” („wyręczycielowi”) środków przez podatnika. Na powyższe zwrócił również 
uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 sierpnia 2008 r. sygn. akt 
II FSK 981/08.

Ponadto, informuję, iż przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa wskazują na brak możliwości dokonania zapłaty podatku ciążącego na 
podatniku, z rachunku bankowego innej osoby (osoby niezobowiązanej do zapłaty 
podatku na podstawie przepisów ww. ustawy). W przypadku wystąpienia takiej formy 
zapłaty podatku (z rachunku bankowego innej osoby niż podatnik) nie ma obowiązku 
automatycznego zwrotu dokonanej wpłaty. Organ podatkowy, w ramach czynności 
sprawdzających, dokonywanych na podstawie art. 272 pkt 1 i 2 przedmiotowej usta-
wy, zobowiązany jest wyjaśnić z podatnikiem oraz osobą dokonującą za podatnika 
wpłaty podatku ze swojego rachunku bankowego tytuł dokonanej wpłaty. Celem tych 
czynności jest sprawdzenie, czy osoba postronna dokonuje wpłaty podatku ze środ-
ków pieniężnych będących własnością podatnika. Minister Finansów zaleca spraw-
dzanie takich wpłat i w zdecydowanej większości przypadków potwierdza się, iż wpłata 
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podatku przez osobę, na której nie ciążył obowiązek zapłaty podatku następowała 
zgodnie z dyspozycją osoby zobowiązanej i z jej środków pieniężnych. W takim przy-
padku, wskutek dokonanej zapłaty dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania podatko-
wego podatnika w trybie art. 59 §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordyna-
cja podatkowa.

Reasumując, uprzejmie informuję, iż powyższe wyjaśnienia należy również od-
nieść do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku 
z powołanym przepisem art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach.

Jednocześnie, wskazać należy, iż Minister Finansów prowadzi obecnie prace nad 
projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (ostatnia wersja z dnia 9 września 2013 r.). Projekt założeń 
zawiera propozycje dotyczące wygaśnięcia zobowiązania podatkowego poprzez zapłatę 
dokonaną przez podmiot inny niż zobowiązany do zapłaty podatku oraz przez człon-
ka rodziny podatnika. Wychodząc naprzeciw potrzebom praktyki i oczekiwaniom po-
datników, proponowane jest wprowadzenie regulacji powodującej wygaśnięcie zobo-
wiązania poprzez zapłatę dokonaną przez podmiot inny niż zobowiązany do zapłaty, 
jeżeli treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości, co do jej przeznaczenia, a wpłata 
dotyczy kwoty do 1000 zł. Ponadto, w projekcie założeń proponuje się, aby zobowią-
zanie podatkowe wygasało także poprzez zapłatę dokonaną przez osoby wymienione 
w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) tj. przez małżonka podatnika, jego zstęp-
nych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (bez limitu kwotowego). 
Proponuje się również przyjąć domniemanie, iż zapłata podatku przez podmiot wymie-
niony w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 
następuje ze środków podatnika, jeśli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co 
do jej przeznaczenia na zobowiązanie podatnika.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (wersja z dnia 9 września 2013 r.) jest zamieszczony na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rzą-
dowy proces legislacyjny”. Na stronie tej są zamieszczane także wszystkie dokumenty 
związane z projektem założeń, w tym także poprzednie wersje projektu.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Uczelnie wyższe od wielu lat zawierają z dydaktykami (profesorami, 

adiunktami, asystentami) i innymi specjalistami praktykami z danej dzie-
dziny (prawnikami, ekonomistami, inżynierami itd.) umowy cywilnoprawne 
o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, traktując wykłady będące przed-
miotem umowy, jako utwór (dzieło) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

Rozpowszechniona praktyka zawierania umów cywilnoprawnych o dzieło 
wynika z faktu wyjątkowości prowadzonych przez konkretnego wykładowcę 
zajęć dydaktycznych. Prowadzone przez dydaktyków i praktyków zajęcia 
i wykłady dla słuchaczy, bez względu na ich formę, charakteryzują się 
niepowtarzalnością i indywidualnością. Co więcej, odbiorcy wykładów, który-
mi są studenci i słuchacze studiów podyplomowych, oczekują od wykładowcy 
wiedzy praktycznej popartej jego doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą 
teoretyczną. Połączenie predyspozycji wykładowcy z oczekiwaniami stu-
dentów czyni wykład (lub inną formę prowadzonych zajęć) wyjątkowym 
i charakterystycznym jedynie dla przekazu prezentowanego słuchaczom 
przez konkretnego wykładowcę – podawane przykłady są znane jedynie jemu 
bądź wynikają z jego badań i doświadczenia zawodowego. W ten sposób 
bezsporny jest fakt, iż powstaje dzieło, które z uwagi na jego wyjątkowość 
i niepowtarzalność należy uznać za utwór w rozumieniu przepisów o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie 
od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Od około 2010 r. zaczyna dominować w praktyce inna wykładnia (lanso-
wana w szczególności przez organy ZUS) charakteru prawnego (formy) umów 
zawieranych przez uczelnię z wykładowcami – wskazuje się, że właściwym 
rodzajem takiej umowy jest umowa zlecenie. Jest to problem ogólnopolski, 
dotyka prawie wszystkich uczelni wyższych, chociaż władzom uczelni nie-
znana jest przyczyna tak radykalnie zmienionego podejścia do kwestii umów 
z wykładowcami.

Jeszcze do niedawna, i to przez wiele lat, ocena zawieranych umów 
dokonywana przez organy ZUS w sposób jednoznaczny, konsekwentny 
wskazywała na charakter prawny ich treści jako umów o dzieło, które 
w zakresie realizacji dokonywanych wykładów były swoistego rodzaju prze-
niesieniem autorskich praw majątkowych, należnych każdemu wykładowcy, 
na rzecz uczelni. Organy ZUS nie miały w tym zakresie wątpliwości. Co za-
tem przyczyniło się do tak nagłej, jednostronnej i niczym nieuzasadnionej 
zmiany poglądu tej instytucji co do charakteru zawieranych umów?

Na skutek postępowania kontrolnego jednostki ZUS wydają decyzje ad-
ministracyjne, w których wskazują na obowiązek odprowadzenia składek 
na ubezpieczenie społeczne oraz składek zdrowotnych od wyżej wymie-
nionych umów. Wydając takie decyzje, ZUS twierdzi, że przedmiotem umów 
jest przekazanie studentom wiedzy, którą dysponuje wykładowca. Uczelnie 
zaś twierdzą, że przedmiotem umów jest wygłoszenie autorskich wykładów 
z zakresu wybranych zagadnień związanych z tematyką i przedmiotem 
zajęć, gdzie konkretnym rezultatem jest przeprowadzenie wykładu i zapo-
znanie słuchaczy z zagadnieniami odnoszącymi się do jego problematyki. 
Prezentowana wykładnia organów ZUS jest zupełnie niezrozumiała i nieu-
zasadniona.

W celu przybliżenia tematyki należy wskazać, iż konkretny wykładowca 
oprócz wiedzy teoretycznej korzysta z wiedzy praktycznej i własnego 
doświadczenia zawodowego, co czyni prowadzony przez niego wykład 
(lub zajęcia w innej formie) dziełem okazjonalnym, indywidualnym i niepo-
wtarzalnym, czyli utworem.

Na podstawie umów cywilnoprawnych z przeniesieniem praw autor-
skich nauczyciele akademiccy przeprowadzają na studiach I i II stopnia 
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oraz studiach podyplomowych zajęcia w postaci wykładów, wykładów 
specjalnościowych, wykładów do wyboru lub wykładów okazjonalnych. Dla 
każdego wykładu przez wykładowcę opracowywany jest w formie pisemnej 
sylabus, który zawiera ramy merytoryczne dotyczące zawartych treści oraz 
wykaz literatury obowiązkowej oraz zalecanej studentom. Sylabusy są co 
roku aktualizowane przez autora. Ponadto w sylabusie wykładowca określa 
efekty kształcenia, jakie zostaną osiągnięte po realizacji wykładu, w zakre-
sie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych studenta. 
Dodatkowo określa tam metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia 
efektów oraz metody weryfikacji tychże efektów. Wykładowca na pod-
stawie ram merytorycznych określonych w sylabusie sam ustala program 
wykładu, dobiera jego treść, sekwencje omawianych zagadnień, źródła, 
na których się opiera, ich interpretację. Wykłady są w większości przypad-
ków efektem jego badań naukowych, a kazusy oraz analiza przypadku jest 
efektem jego przemyśleń i wniosków. Ponadto przygotowywane są również 
autorskie materiały dydaktyczne (na przykład w formie slajdów, konspek-
tu, projektu, programu wykładu itp.), zatem oczywiste jest to, iż wyrażony 
w sposób słowny wykład o indywidualnym, niepowtarzalnym charakterze, 
charakterystycz-ny jedynie dla konkretnego wykładowcy i prowadzonych 
przez niego zajęć, uwzględniający oczekiwania jego adresata jest dziełem. 
Dzieło takie postrzegane jako świadczenie ma „strukturę” złożoną, ale jego 
podstawowym ele-mentem jest przygotowanie przez twórcę autorskiego 
przekazu intelektualnego tworzącego nadające się do wykorzystania przez 
zamawiającego dobro intelektualne (niematerialne).

Nie ulega wątpliwości, iż wykonywane przez dydaktyka (autora) posz-
czególne dzieła w formie ustnego wykładu mają charakter zindywidualizo-
wanych niematerialnych postaci. Stanowią one dobra intelektualne przeka-
zywane w treściach autorskich wykładów wykonawcy (dydaktyka).

Problemem interpretacyjnym w przypadku omawiania przedmiotowych 
umów jest przyjęcie przez organy ZUS wadliwego założenia, że w zawie-
ranych w procesie edukacyjnym umowach nie ma „widocznego” rezul-
tatu w postaci „nauczenia” studentów. Określenie takiego rezultatu jest 
niemożliwe, bo nauka jawi się jako proces nieprzewidywalny co do efektów. 
W konsekwencji uznaje się, iż w przypadku umów tego typu uzyskanie re-
zultatu nie jest możliwe, a co za tym idzie umowa o dzieło jest w tej sytuacji 
umową niewłaściwą. 

Założenie takie nie jest trafne, nie odpowiada w praktyce literalnemu 
brzmieniu klauzul umownych, które nie nakładają na wykonawcę dzieła 
obowiązku „wyedukowania” studentów lub słuchaczy.

Założenia uczelni potwierdza bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego. 
W wyroku z dnia 30 maja 2001 r. (sygn. akt I PKN 429/00) Sąd Najwyższy 
stwierdził, iż „przedmiotem umowy o dzieło może być osiągnięcie rezultatu 
niematerialnego, nieucieleśnionego, a za taki uznaje się przygotowanie 
i wygłoszenie cyklu specjalistycznych wykładów”. Należy również wskazać, 
iż częstą praktyką jest prowadzenie zajęć przez dydaktyka posiadającego 
bogate doświadczenie praktyczne odnoszące się do jego specjalistycznej 
wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim – praktycznej. Prócz szerokiej 
wiedzy od wykładowcy wymaga się także przygotowania konkretnej kon-
cepcji zajęć, prezentowania niepowtarzalnych treści i indywidualnych przy-
padków (odpowiadających programowi, lecz nienarzuconych przez uczelnię, 
co daje wykładowcy swobodę nauczania/edukowania studentów).

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 maja 
2001 r. (syg. akt I PKN 429/00), gdy treścią świadczenia jest prowadzenie 
wykładów i ćwiczeń ze studentami można za rezultat odpowiadający pojęciu 
dzieła w rozumieniu art. 627 k.c. uważać realizację programu, zakończenie 
cyklu wykładów, a nie wiedzę nabytą przez słuchaczy, sprawdzoną poprzez 
zaliczenia i wyniki egzaminów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Sąd Najwyższy, rozważając we 
wskazanym wyroku kwestię zatrudnienia nauczyciela akademickiego 
w niepublicznej szkole, wskazał wyraźnie, że chodzi o dzieło niematerialne, 
nieucieleśnione, a za takie uznaje się przygotowanie i wygłoszenie cyklu 
specjalistycznych wykładów.
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Z definicji utworu opisanej w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych wynika, iż utwór powinien stanowić ustalony re-
zultat pracy człowieka (twórcy), w którym przejawia się działalność twór-
cza o indywidualnym charakterze. Innymi słowy, przesłanka „twórczości” 
zrealizowana zostanie wówczas, gdy dany rezultat działalności ludzkiej 
ma charakter kreacyjny, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór in-
telektu. Dodać w tym miejscu należy (za wyrokiem Sądu Najwyższego 
z dnia 25 stycznia 2006 r. I CK 281/05 nr 11, poz. 186), iż „wymaganie 
nowości nie jest niezbędną cechą twórczości jako przejawu intelektualnej 
działalności człowieka”. Oznacza to, iż z twórczością danej osoby mamy 
do czynienia również wówczas, gdy autor utworu wykorzystuje choćby 
niewielki margines swobody kształtowania dzieła, gdy ma swobodę 
w jego tworzeniu czy w przekazywaniu go osobom trzecim.

Powszechne uznanie zmienionego stanowiska Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w przedmiotowej sprawie doprowadzi do nadmiernego i prawnie 
nieuzasadnionego obciążenia uczelni wyższych obowiązkiem spełnienia do-
datkowych świadczeń publicznoprawnych w postaci składek ubezpieczenio-
wych. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do problemów finan-
sowych mniejszych i słabszych uczelni, nieprzygotowanych finansowo na tak 
nagłe i radykalne zwiększenie ich obciążeń w zakresie danin publicznych.

W związku z przedstawioną sprawą zwracam się do Pana Ministra 
z następującymi pytaniami. Co jest powodem zmiany przez organy ZUS 
stanowiska w sprawie charakteru zawieranych przez uczelnie wyższe 
umów cywilnoprawnych z wykładowcami? Przez wiele lat organy te nie 
kwestionowały prawidłowości zawierania umów o dzieło z przeniesieniem 
praw autorskich.

Co jest przyczyną tak radykalnej, nieuzasadnionej i zupełnie jedno-
stronnej zmiany stanowiska organów ZUS wobec niezmienionego od wielu 
lat stanu faktycznego oraz braku zmian w prawie, to jest przepisach kodeksu 
cywilnego, prawa autorskiego oraz przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak

Oddowiedd�

Warszawa, 20 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 21 października 2013 r. znak: BPS/043-41- 

-1783/13, dotyczące oświadczenia senatora Andrzeja Kobiaka złożonego podczas 
41. posiedzenia Senatu w sprawie zmian przez organy ZUS stanowiska w sprawie cha-
rakteru zawieranych przez uczelnie umów cywilnoprawnych z wykładowcami, w opar-
ciu o stanowisko Członka Zarządu ZUS, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, 
poz. 1585 z późn. zm.). W przypadku umów cywilnoprawnych obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu podlegają osoby wykonujące 
pracę na podstawie:
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– umowy agencyjnej,
– umowy zlecenia,
– innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym sto-

suje się przepisy dotyczące zlecenia,
chyba że zachodzą okoliczności wyłączające ten obowiązek. Osoby wykonujące 

pracę na podstawie umowy o dzieło nie podlegają tym ubezpieczeniom, z wyłączeniem 
osób, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy. W myśl powołanego przepisu za pra-
cowników w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się m.in. 
osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z praco-
dawcą, z którym pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wyko-
nują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.

Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie zasadą swobody umów, o charakterze 
prawnym umowy decydują strony umowy. Oznacza to, że strony zawierając umowę 
mogą jej treść kształtować według swobodnego uznania i zawrzeć taką umowę jaka 
im odpowiada. Jednakże należy podkreślić, że dokonując wyboru określonego rodzaju 
umowy, strony powinny przestrzegać przepisów Kodeksu cywilnego. Charakter praw-
ny umowy określa przede wszystkim jej treść oraz warunki i okoliczności towarzyszą-
ce jej wykonywaniu. Tym samym o rodzaju umowy nie decyduje wyłącznie jej nazwa.

W każdym przypadku kwalifikacja zawartej umowy dla celów ubezpieczeń społecz-
nych poprzedzona jest analizą zapisów umowy i stanu faktycznego. Zbadaniu podle-
ga przedmiot umowy, warunki wykonywania pracy, uregulowania zawarte w umowie 
określające odpowiedzialność wykonawcy za osiągnięcie konkretnego rezultatu, po-
wtarzalność czynności, czy możliwe jest poddanie dzieła badaniu na istnienie wad 
fizycznych.

Warunkiem uznania, że mamy do czynienia z umową o dzieło jest w szczególności 
określenie w umowie rezultatu, jaki powinien być osiągnięty w wyniku jej wykona-
nia. Powinien być on z góry wyraźnie sprecyzowany. Jak podkreślił Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt II UK 402/12 „starania przyjmującego 
zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, in-
dywidualnie oznaczonego rezultatu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła 
(art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.) ( ... ) Przyjmuje się przy tym, że rezultat, o który 
umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt oraz być obiek-
tywnie osiągalny i pewny”. Także Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał w wyroku 
z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt IIIAUa 377/12, że „brak rezultatu wykonywanej 
czynności w ( ... ) umowie decyduje, iż umowa winna być zakwalifikowana jako umo-
wa o świadczenie usług, do której znajdują zastosowanie przepisy o zleceniu w rozu-
mieniu art. 750 k.c.”.

Należy przy tym wspomnieć, że w wyroku z dnia 30 sierpnia 2012 r., sygn. akt III 
AUa 394/12 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podkreślił, że „w przypadku przeprowadze-
nia cyklu wykładów/zajęć dydaktycznych, nie występuje żaden rezultat ucieleśnio-
ny w jakiejkolwiek postaci. Jest to wyłącznie staranne działanie wykonawcy umowy, 
który stosownie do posiadanej wiedzy, ma ją przekazać uczniom”. Ponadto rzeczą 
typową dla każdego etapu edukacji jest przygotowanie przez nauczyciela programu, 
konspektu, materiałów, w oparciu o które realizuje on program nauczania. Czynno-
ści te, nawet jeśli zostaną zmaterializowane na piśmie, czy nośniku elektronicznym 
(prezentacja multimedialna) nie mogą, zdaniem Sądu Apelacyjnego, być utożsamiane 
z dziełem którego dotyczy umowa, bowiem ta dotyczyła przeprowadzenia zajęć”.

Dodatkowo nadmieniam, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek po-
dejmować odpowiednie działania (postępowanie wyjaśniające lub kontrolę) w każdym 
przypadku, w którym zostanie stwierdzone, że obowiązek ubezpieczeń społecznych 
danej osoby został określony nieprawidłowo przez podmiot pełniący funkcję płatnika 
składek. Powyższe wynika z brzmienia art. 68 ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych. Przepis ten nakłada na ZUS zadania m.in. w zakresie stwierdzania i ustalania 
obowiązku ubezpieczeń społecznych. W przypadku sporu w tym zakresie oddziały ZUS 
wydają decyzje, od których przysługuje odwołanie do właściwego sądu powszechnego.
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W działalności edukacyjnej szkół wyższych rozpowszechniona jest praktyka po-
wierzania prowadzenia zajęć nauczycielom akademickim spoza grona pracowników 
konkretnej uczelni. Istotnym problemem, jaki ujawnia się w praktyce jest ocena cha-
rakteru prawnego umów zawieranych przez uczelnie.

W obrocie gospodarczym szczególnie w ostatnich latach nasiliło się zjawisko za-
wierania umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę i nie dotyczy ono tylko 
szkół wyższych. Jest ono również skutkiem ograniczenia wieloetatowości zarówno ka-
dry naukowej jak i innych grup zawodowych w obowiązującym systemie prawa.

W kwestii umów o dzieło zawieranych nie tylko przez uczelnie wyższe istotne jest 
ustalenie, czy czynność prawna jest zgodna z istotą objętego umową stosunku zobo-
wiązaniowego i ZUS przeprowadzając kontrolę dokonuje w tym zakresie ustaleń doty-
czących warunków i okoliczności świadczenia pracy.

Niejednokrotnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych spotyka się z sytuacjami, w któ-
rych wykładowca zatrudniany jest przez pewien okres czasu na podstawie umowy 
o pracę, a następnie umowa o pracę zastępowana jest umową o dzieło, ale zakres 
czynności pozostaje ten sam. Innym znanym przypadkiem jest sytuacja, w której wy-
kładowca przeprowadza wykłady w tygodniu dla studentów studiów stacjonarnych 
na podstawie umowy o pracę, a dla studentów studiów niestacjonarnych wykłady 
z tego samego przedmiotu nauczania są przeprowadzane w ramach umowy o dzieło. 
Opisane przykłady dotyczą spraw sprzed roku 2010, nie można zatem stwierdzić, że 
przez wiele lat ZUS nie kwestionował prawidłowości umów o dzieło zawieranych przez 
uczelnie z wykładowcami. Orzecznictwo powołane przez Pana senatora z 2001 r. jest 
odzwierciedleniem oceny sądu w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia w nie-
publicznej szkole artystycznej nauczyciela na podstawie umowy o dzieło, natomiast 
wyrok Sądu Najwyższego z 2006 r. dotyczy definicji dzieła w odniesieniu do ochrony 
praw autorskich i zapłaty. Późniejsze orzecznictwo na tle spraw prowadzonych przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza rozstrzygnięcia ZUS w tym zakresie.

Stanowisko ZUS w przedmiocie kwestionowania umów o dzieło ewaluuje wraz z li-
nią orzeczniczą sądów, która stanowi istotne kryterium kształtujące kierunek działań. 
Jednocześnie Członek Zarządu ZUS zapewnia, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
nie prowadzi zintensyfikowanych działań wobec wyższych uczelni.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Marek Bucior
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

W imieniu mieszkańców powiatu sokołowskiego oraz swoim wyrażam 
stanowczy sprzeciw wobec zamiaru likwidacji VIII Zamiejscowego Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich z siedzibą w Sokołowie Podlaskim oraz przenie-
sienia z dniem 1 stycznia 2014 r. wszystkich spraw prowadzonych przez 
VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich do Wydziału Rodzinnego 
i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Węgrowie.

Likwidacja VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 
w sądzie w Sokołowie Podlaskim znacznie utrudni skuteczną pomoc oraz 
dostęp mieszkańców do organów sądowniczych zajmujących się sprawami 
rodzinnymi i nieletnich. Reforma sądownicza przeprowadzona przez po-
przedniego ministra sprawiedliwości, zgodnie z zapewnieniami rządu i mini-
stra, nie miała na celu likwidacji sądów lub ich wydziałów. Niestety zamiar 
likwidacji wydziałów w naszym sądzie przez prezesa Sądu Rejonowego 
w Węgrowie świadczy o czymś innym.

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim znajduje się w nowoczesnym bu-
dynku spełniającym wszystkie standardy potrzebne do funkcjonowania sądu 
rejonowego. Budynek Sądu Rejonowego jest wizytówką nie tylko powiatu 
sokołowskiego i miasta, ale także wymiaru sprawiedliwości. Powstał dzięki 
dużemu zaangażowaniu władz samorządowych i społeczności lokalnej. Zmia-
na nastawienia do trwałości funkcjonowania Sądu Rejonowego w Sokołowie 
Podlaskim jest zupełnie niezrozumiała i jest zerwaniem wcześniejszej umo-
wy zawartej między samorządem lokalnym a resortem sprawiedliwości, jest 
działaniem niehonorowym, niweczącym dotychczasowy ogromny wkład fi-
nansowy i organizacyjny. Dbałość o całą Polskę, nie tylko o wielkomiejską 
i średniomiejską, winna być naczelnym celem władz państwa. W Sokołowie 
Podlaskim w okresie zarówno międzywojennym, jak i powojennym była 
siedziba sądu, mieściła się tam też siedziba prokuratury. Jedynie w latach 
1975–1989 na skutek arbitralnej decyzji ówczesnych władz komunistycz-
nych Sokołów Podlaski został pozbawiony sądu i prokuratury.

Mając na uwadze wszystkie wymienione okoliczności, zwracam 
się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o pozostawienie VIII Zamiejs-
cowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w strukturach Sądu Rejonowego 
w Sokołowie Podlaskim.

Waldemar Kraska

Oddowiedd�

Warszawa, 25 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Waldemara Kraski zawierające 

sprzeciw wobec zamiaru likwidacji VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nielet-
nich Sądu Rejonowego w Węgrowie z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, złożone pod-
czas 41. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 października 2013 r. 
– uprzejmie przedstawiam, co następuje.
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Na wstępie wskazać należy, że do czasu zakończenia prac nad prezydenckim pro-
jektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w Minister-
stwie Sprawiedliwości nie będą podejmowane działania w zakresie znoszenia zamiej-
scowych wydziałów sądów rejonowych powołanych z dniem 1 stycznia 2013 r., co 
dotyczy także VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego 
w Węgrowie z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.

Przedstawiony przez Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej projekt ustawy (druk nr 1509) jest aktualnie przedmiotem prac sejmowej 
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że wniosek Prezesa Sądu Okręgo-
wego w Siedlcach w przedmiotowej sprawie wpłynął do Ministerstwa Sprawiedliwości 
w dniu 16 października br. Proponowana reorganizacja została pozytywnie zaopinio-
wana przez Prezesa oraz Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

W uzasadnieniu wniosku Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach wskazał, że liczba 
spraw wpływających do Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Węg- 
rowie nie uzasadnia potrzeby funkcjonowania dwóch komórek organizacyjnych do 
rozpoznawania wskazanej kategorii spraw. Według wnioskodawcy reorganizacja, po-
przez racjonalne wykorzystanie etatów sędziowskich i urzędniczych, miałaby przyczy-
nić się do poprawy funkcjonowania omawianego Sądu Rejonowego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski 
oraz senatora Roberta Mamątowa

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu miesięcy ratownictwo medyczne czeka na wprowadzenie 

systemu wspomagania dowodzenia. Mimo wielu zapewnień stacje pogo-
towia ciągle nie otrzymały systemu SWD PRM, systemu, który komplekso-
wo wspomaga proces obsługi zdarzeń medycznych od momentu przyjęcia 
zgłoszenia, poprzez zadysponowanie właściwych zespołów medycznych na 
miejsce zdarzenia, aż po przewiezienie poszkodowanych do miejsca hospi-
talizacji. Jest to system, który skraca czas udzielania właściwej pomocy me-
dycznej, zwiększa skuteczność podejmowania działań ratowniczych, obniża 
koszty działalności dysponentów PRM.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, kiedy na Mazowszu zosta-
nie wprowadzony system wspomagania dowodzenia?

Z poważaniem 
Waldemar Kraska 
Robert Mamątow

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.11.12

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia z dnia 17 października 2013 r. Pana Waldemara 

Kraski oraz Pana Roberta Mamątowa – Senatorów Senatu RP złożone na 41. posiedze-
niu Senatu RP, przesłane przy piśmie Pani Marii Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałek 
Senatu RP, z dnia 21 października 2013 r. znak BPS/043-41-1786/13 w sprawie 
wprowadzenia na Mazowszu systemu wspomagania dowodzenia uprzejmie informuję 
co następuje.

W dniu 6 listopada br. Prezes Rady Ministrów (pismem RM-10-100-13), na pod-
stawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawił Sejmowi pro-
jekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, wraz z projektami aktów wyko-
nawczych.

Projekt ten w kompleksowy sposób regulować będzie kwestie organizacji, funk-
cjonowania i rozbudowy systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce. Obejmuje 
on swoim zakresem m.in. szereg zmian w obecnie obowiązujących aktach prawnych, 
w tym nowelizację ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757). Zgodnie z projektem tych zmian, minister właś-
ciwy do spraw administracji publicznej zapewniać będzie obsługę techniczną Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), nato-
miast wojewodowie jego utrzymanie na terenie województw. Projekt ustawy o systemie 
powiadamiania ratunkowego określa wysokość środków budżetowych przewidzianych 



41. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2013 r. 73

na utrzymanie i obsługę tego systemu do 2023 roku włącznie. Proponowane zmiany 
obejmują także określenie – w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia 
– parametrów funkcjonalnych SWD PRM, sposobu jego funkcjonowania w sytuacjach 
awaryjnych oraz utrzymania.

Sam system realizowany jest przez Centrum Projektów Informatycznych w ramach 
środków Unii Europejskiej, a ukończenie jego budowy ma nastąpić do końca 2014 r., 
przy czym założeniem jest, by obejmował swoim zasięgiem cały kraj, a nie tylko woje-
wództwo mazowieckie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wprowadzeniem w kodeksie pracy nowych regulacji 

prawnych, z 28 maja 2013 r., dotyczących między innymi urlopu rodziciel-
skiego, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie problemu rodzi-
ców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z których jeden pracuje 
w Polsce, a drugi za granicą.

Problem dotyczy rodzin, w których jeden z rodziców pracuje na pod-
stawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Polsce (regularnie odprowa-
dza składki chorobowe), drugi z kolei zatrudniony jest na umowę o pracę na 
czas nieokreślony w Niemczech (podlega ubezpieczeniu niemieckiemu i ko-
rzysta z niemieckiego urlopu macierzyńskiego w ramach niemieckiej opieki 
socjalnej). 

Ojciec dziecka – pracujący w Polsce – chciałby skorzystać z prawa do 
urlopu rodzicielskiego, współdzielonego z pracującą w Niemczech matką 
dziecka (wymiar: trzynaście tygodni), aby wspólnie sprawować opiekę 
nad dzieckiem. Niestety, polscy pracodawcy odmawiają udzielenia ojcu 
urlopu rodzicielskiego, odsyłając go do terytorialnego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. W odpowiedzi ZUS informuje, że brak świadczeń 
spowodowany jest ewidentnym błędem ustawodawcy, który nie przewidział 
takiej sytuacji – tym samym ojciec dziecka pozbawiony jest prawa do urlopu 
rodzicielskiego.

Szanowny Panie Ministrze, powstały stan prawny z całą pewnością jest 
niedopuszczalny i wymaga skutecznego naprawienia. Przedstawiony prob-
lem dotyczy w szczególności mieszkańców miejscowości przygranicznych, 
którzy na co dzień pracują w Czechach lub na terenie Niemiec.

Zwracam się zatem do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań w celu 
wyjaśnienia powstałej sytuacji.

Z wyrazami szacunku 
Jan Michalski

Oddowiedd�

Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Michalskiego 

podczas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 października 2013 r., przekazane przy 
piśmie z dnia 21 października br., znak: BPS/043-41-1787/13 w sprawie wyjaśnienia 
problemu rodziców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z których jeden pra-
cuje w Polsce a drugi za granicą, pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje.

Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 675) wprowadziła do powszechnych przepisów prawa pracy 
zmiany w zakresie uregulowań dotyczących przede wszystkim dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego (zrównując uprawnienia matki i ojca w tym zakresie), jak również 
ustanowiła nową instytucję urlopu rodzicielskiego, z której korzystanie odbywa się 
także na równych zasadach przez oboje rodziców dziecka.
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Wspólną zasadą ww. urlopów, mającą na celu przede wszystkim zapewnienie nie-
przerwalności opieki nad dzieckiem w pierwszym roku jego życia, jest bezpośredniość 
ich następowania. Zgodnie bowiem z art. 1821 §1 Kodeksu pracy, bezpośrednio po 
wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w wymiarze 6 lub 8 tygodni (w zależności od liczby dzieci urodzonych 
przy jednym porodzie). Natomiast norma zawarta z art. 1821a §1 Kodeksu pracy wska-
zuje, iż pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni 
(niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie) także bezpośrednio 
po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Zatem 
urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, a następnie urlop rodzicielski 
muszą zostać udzielone wyłącznie bezpośrednio jeden po drugim.

W konsekwencji powyższego, dla zachowania zasady bezpośredniości niezbędne 
jest, aby matka dziecka rozpoczęła urlop macierzyński w podstawowym wymiarze. 
Zgodnie bowiem z art. 1831 §2 Kodeksu pracy, pierwszym dniem urlopu macierzyń-
skiego jest dzień porodu (jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego 
przed przewidywaną datą porodu). Z uwagi zaś na fakt, iż wszystkie uprawnienia 
związane z rodzicielstwem, uregulowane w Kodeksie pracy przysługują wyłącznie pra-
cownikom w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy (tj. osobom zatrudnionym na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), 
wyłącznie matka zatrudniona w ramach stosunku pracy, na podstawie prawa polskie-
go, może rozpocząć obligatoryjny dla niej urlop macierzyński.

W polskim systemie prawnym skorzystanie przez ojca z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego jest więc uwarunkowane rozpoczęciem 
urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka i kontynuowaniem go przez co najmniej 
14 tygodni (w ramach stosunku pracy). Dopiero zaś po upływie tego okresu, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, z pozostałej część urlopu macierzyńskiego (a bez-
pośrednio po nim z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskie-
go) może skorzystać ojciec dziecka. Tym samym wspólne korzystanie przez rodziców 
dziecka z urlopu rodzicielskiego (w wymiarze maksymalnym do 13 tygodni) możliwe 
jest tylko w razie wykorzystania przez nich pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego 
(podstawowego oraz dodatkowego) oraz posiadaniem statusu pracowniczego w okre-
sie objętym wnioskiem o urlop rodzicielski.

Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie dają zatem podstaw prawnych do 
udzielenia przez pracodawcę urlopu rodzicielskiego pracownikowi – ojcu dziecka 
w sytuacji, w której matka, nie będąc pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, 
nie rozpoczęła obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego zgodnie z jego przepisami. To 
z kolei rodzi problem w przypadku rodziców zatrudnionych na podstawie systemów 
prawnych obowiązujących w różnych państwach, uzależniając uprawnienia ojca od 
konieczności zatrudnienia matki w ramach polskiego prawa pracy, w momencie uro-
dzenia dziecka.

Podsumowując powyższe pragnę podzielić opinię Pana Senatora, iż tego rodzaju 
sytuacja wymaga wnikliwej analizy, a następnie rozpatrzenia różnych sposobów jej 
rozwiązania. Jednakże różnorodność systemów prawnych obowiązujących w poszcze-
gólnych państwach, a co za tym idzie uregulowań dotyczących uprawnień związanych 
z rodzicielstwem powoduje, iż do ujęcia tego problemu w postaci nowych przepisów 
prawnych, należy podejść z dużą ostrożnością. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 28 maja 
2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Minister Pra-
cy i Polityki Społecznej został zobowiązany do przedstawienia Sejmowi RP informacji 
o realizacji tej ustawy, po upływie 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Informacja 
ta obejmie także kwestie uprawnień pracowników – ojców związanych z pełnieniem 
funkcji rodzicielskich.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Radosław Mleczko 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego

skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani Minister w sprawie uruchomienia projektu dofinan-

sowywania budowy lub modernizacji przyszkolnych sal gimnastycznych.
Przeprowadzone projekty rządowe „Moje boisko – Orlik 2012” czy „Blisko 

– boisko” pokazały, jak ważną rolę w rozwoju i propagowaniu aktywności 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży odgrywają nowoczesne obiekty sportowe. 
Dodatkowo budowa nowych boisk znacznie ożywiła lokalne społeczności 
i przyczyniła się do powstawania zespołów sportowych, drużyn piłkarskich, 
lekkoatletycznych czy tenisowych. Szczególnie obiekty należące do kom-
pleksów szkolnych przyczyniły się do podniesienia standardów szkolenia 
sportowego zarówno w ramach lekcji wychowania fizycznego, jak i podczas 
zajęć pozalekcyjnych.

Ukierunkowanie inwestycji na obiekty otwarte spowodowało jednak „za-
niedbanie” inwestycyjne w podnoszeniu standardów obiektów zamkniętych 
typu sala gimnastyczna. Wiele szkół korzysta z bazy lokalowej wybudowa-
nej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, przeprowadzając tylko 
drobne remonty. Wiele gmin w ramach różnych projektów wzbogaciło się 
o wielofunkcyjne sale sportowe, pełniące często istotną rolę w życiu lokal-
nych społeczności. Jestem przekonany, że możliwości wsparcia ze strony 
państwa przerastają możliwości budżetowe.

Chciałbym zwrócić uwagę Pani Minister, widząc Pani olbrzymie 
zaangażowanie w zwiększanie aktywności wśród dzieci i młodzieży, na 
konieczność nadrobienia zaległości w tym obszarze działania. Program roz-
budowy lub modernizacji sal gimnastycznych powinien uwzględniać różne 
możliwości samorządów gminnych i powiatowych, określając standard sali 
sportowej oraz zaplecza sanitarnego. Jednocześnie nie powinien wykluczać 
wsparcia budowy nowych sal gimnastycznych, jeżeli inwestor (gmina, 
samorząd powiatowy lub niepubliczny podmiot prowadzący szkołę) zdecy-
duje się na jego realizację.

Pani Minister, przykład orlików pokazał, jak przy pomocy państwa 
i samorządu województwa można wprowadzić przyszkolne obiekty spor-
towe (i nie tylko) w XXI wiek. Mam nadzieję, że podobna „rewolucja” możliwa 
jest również w przypadku sal gimnastycznych. Środowisko szkolne sprzy-
ja naturalnej aktywności sportowej i generuje minimalne koszty związane 
z utrzymaniem obiektów, i tak niezbędnych do prawidłowego funkcjonowa-
nia szkoły. Pozwoli to również na rozwój wielu dyscyplin, w których tak 
bardzo jesteśmy żądni sukcesów: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz 
wielu innych. Brak sali gimnastycznej sprawia, że dzieci zwykle ćwiczą na 
korytarzach, gdzie nie można przeprowadzić profesjonalnych lekcji wycho-
wania fizycznego.

Zwracam się do Pani Minister z prośbą o rozważenie opisanej propozycji 
uruchomienia projektu wsparcia modernizacji lub budowy sal gimnastycz-
nych przy udziale rządu, samorządu województwa oraz samorządu gmin-
nego lub powiatowego.

Z wyrazami szacunku 
Jan Michalski
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Oddowiedd

Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora RP Pana Jana Michalskie-

go podczas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 października 2013 r. przekazane 
pismem z dnia 21 października 2013 r. nr BPS/043-41-1788/13 w sprawie urucho-
mienia projektu dofinansowywania budowy lub modernizacji przyszkolnych sal gim-
nastycznych, uprzejmie informuję.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w pełni podziela podniesioną przez Pana Sena-
tora kwestię istotnej roli szkolnej bazy sportowej, jako elementu niezbędnego w ak-
tywizacji ruchowej dzieci i młodzieży. Wychowanie fizyczne w szkołach jest bardzo 
ważne zarówno w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym. Aktywność sportowa 
i krzewienie prozdrowotnych postaw wpływa pozytywnie na kondycję fizyczną mło-
dego pokolenia oraz kształtuje nawyk uprawiania sportu w dorosłym życiu. Sport 
szkolny jest także skorelowany z ogólnym procesem wychowawczym i socjalizacyj-
nym młodych ludzi.

Z tego względu niezbędne jest zapewnienie bezpiecznych warunków prowadze-
nia zajęć wychowania fizycznego w szkołach poprzez modernizację istniejących oraz 
budowę nowych, nowoczesnych obiektów sportowych, w tym sal gimnastycznych. 
Pragnę zapewnić, że resort sportu systematycznie dofinansowuje realizację takich 
inwestycji, zlokalizowanych w szkołach i placówkach oświatowych lub w ich bez-
pośrednim sąsiedztwie. W tym zakresie od wielu lat realizowane są „Wojewódzkie 
wieloletnie programy rozwoju bazy sportowej”, w ramach których podmioty mogą 
ubiegać się o dofinansowanie budowy, remontu lub przebudowy między innymi 
sal gimnastycznych.

Dotychczas udzielone wsparcie finansowe ze strony resortu pozwoliło na znaczną 
redukcję niedoboru sal gimnastycznych: w latach 2007–2012 ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwo dofinansowało budowę lub remont ponad 550 
sal gimnastycznych. Z badań prowadzonych w 2000 roku wynikało, że w 340 gminach 
nie było żadnej sali gimnastycznej. Obecnie takiego obiektu nie posiada ok. 130 gmin 
i liczba ta sukcesywnie maleje. Blisko 30 gmin jest w trakcie realizacji tego rodzaju 
inwestycji sportowej.

Jednocześnie podkreślam, że realizacja inwestycji polegającej na budowie pierw-
szej pełnowymiarowej sali gimnastycznej objęta jest preferencyjnymi warunkami do-
finansowania w ramach wspomnianych wyżej „Wojewódzkich wieloletnich programów 
rozwoju bazy sportowej”. Gminy nieposiadające pełnowymiarowej sali gimnastycz-
nej mają możliwość uzyskania dofinansowania do 70% kosztów inwestycji, podczas 
gdy dla pozostałych zadań inwestycyjnych w ramach tych programów maksymalne 
dofinansowanie wynosi do 33% kosztów przedsięwzięcia. Zasady te zostały wprost 
określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. 
w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(Dz. U. Nr 156, poz. 1051), jak również w określonych przez Ministerstwo wytycznych 
dla urzędów marszałkowskich dotyczących kwalifikowania zadań inwestycyjnych do 
programów wojewódzkich.

Uznając wsparcie sportu szkolnego za szczególnie istotne, w 2013 roku resort 
sportu wdrożył dwa dodatkowe programy inwestycyjne: „Program rozwoju inwestycji 
sportowych”, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na moderni-
zację obiektów sportowych, w tym sal gimnastycznych i „Program rozwoju szkolnej in-
frastruktury sportowej”, który w całości dedykowany jest infrastrukturze sportu szkol-
nego. Oprócz sal gimnastycznych dofinansowywane są także szkolne hale sportowe, 
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czyli obiekty o podobnej funkcjonalności lecz większej kubaturze oraz niezbędna in-
frastruktura towarzysząca, np. zaplecza sanitarno-szatniowe czy łączniki.

Jednocześnie, resort sportu ma na względzie zróżnicowane możliwości finanso-
we i organizacyjne samorządów oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, 
dlatego też określane są jedynie ramowe wytyczne dla realizowanych obiektów spor-
towych, natomiast decyzję o szczegółowym zakresie przedsięwzięcia podejmują inwe-
storzy. Należy przy tym zaznaczyć, że dla realizowanych obiektów wymaga się certy-
fikatów bezpieczeństwa określonych w normach krajowych lub międzynarodowych, 
kryteriach technicznych oraz krajowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku 
 
Joanna Mucha
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego Roberta Dziwińskiego 
oraz do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: DzU 2005 r. nr 31, poz. 266 – dalej zwa-
na „ustawą”) „ilekroć w ustawie jest mowa o tymczasowym pomieszcze-
niu, należy przez to rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, 
posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby 
te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elek-
tryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz 
zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, 
zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę 
i w miarę możliwości znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, 
w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane”.

Zgodnie z art. 1046 §4 kodeksu postępowania cywilnego komornik, 
wykonując eksmisję, ma obowiązek zwrócić się do gminy w celu zapewnie-
nia dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego. Gmina ma zatem obowiązek 
zapewnić pomieszczenia tymczasowe dla osób eksmitowanych. Niemniej 
powstaje poważna wątpliwość odnośnie do tego, jakie warunki ma spełniać 
pomieszczenie tymczasowe. Ustawa wskazuje kilka podstawowych para-
metrów takich jak dostęp do wody i ustępu, oświetlenie naturalne i elektryczne, 
możliwość ogrzewania itp. Ustawa wskazuje również, że ma to być pomiesz-
czenie nadające się do zamieszkania. Wobec powyższego należy przyjąć, że 
pomieszczenie to musi spełniać warunki pomieszczenia nadającego się na 
stały pobyt ludzi. Warunki te określono w rozporządzeniu ministra infrastruk-
tury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oznaczałoby to, że pomieszczenie 
tymczasowe musi również spełniać warunki techniczne tego rozporządzenia 
dotyczące np. szerokości drzwi (§62 rozporządzenia) albo wysokości (§72 
rozporządzenia). Ponadto zakazuje się urządzania pomieszczeń mieszkalnych 
w piwnicy, tj. gdy poziom podłogi jest poniżej gruntu (§73 rozporządzenia).

Można jednakże przyjąć odmienną wykładnię, a mianowicie taką, że 
przepis art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy jest wyłącznie przepisem regulującym 
warunki techniczne dla pomieszczeń tymczasowych. W takim przypadku do-
puszczalne byłoby urządzanie pomieszczeń tymczasowych w pomieszcze-
niach niższych niż 2,2 m oraz do których prowadzą drzwi węższe niż 90 cm, 
a ponadto w piwnicach.

Proszę o udzielenie informacji co do interpretacji powyższego zagad-
nienia. Czy pomieszczenie tymczasowe oprócz warunków wymienionych 
w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy nie musi spełniać innych warunków tech-
nicznych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, o których 
mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

Z poważaniem 
Rafał Muchacki
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Oddowiedd 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2013.10.30

Pani Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W nawiązaniu do pisma Pani Marszałek z dnia 21.10.2013 r. (data wpływu: 

24.10.2013 r.), znak: BPS/043-41-1789-GINB/13, w sprawie oświadczenia Senatora Ra-
fała Muchackiego złożonego podczas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17.10.2013 r., 
uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane nie operują pojęciem pomieszcze-
nia tymczasowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). Wszystkie natomiast pomieszczenia, 
bez względu na swoje przeznaczenie, muszą spełniać określone wymagania technicz-
ne zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). Przepisy przedmiotowego 
aktu prawnego szczegółowo określają wysokości pomieszczeń, szerokości drzwi oraz 
wymagania techniczne dla m.in. piwnic.

Należy podkreślić, że obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewiduje, iż 
wymagania techniczne dla pomieszczeń muszą być spełnione jedynie w przypadku 
nowo budowanych budynków mieszkalnych oraz w przypadku przebudowy i zmiany 
sposobu użytkowania już istniejących budynków. Treść §2 ust. 1 stanowi, że przepisy 
przedmiotowego rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudo-
wie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych 
i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych 
z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem §207 ust. 2. W przypadku natomiast 
budynków wybudowanych przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządze-
nia, muszą one spełniać wymagania techniczne obowiązujące w dacie ich budowy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie są zaliczane do prze-
pisów technicznych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). Przepisy ustawy o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zostały 
stworzone na potrzeby polityki ochrony lokatorów i nie wolno ich utożsamiać z zagad-
nieniami budowlanymi uregulowanymi przepisami technicznymi.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Dziwiński
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Stanowisko 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 6 listopada 2013 r.

Pan 
Sławomir Nowak 
Minister Transportu, 
Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej

Szanowny Panie Ministrze!
W załączeniu uprzejmie przekazuję – zgodnie z właściwością – oświadczenie zło-

żone podczas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 października 2013 r. przez pana 
senatora Rafała Muchackiego, przekazane przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 
21 października 2013 r., znak BPS/043-41-1789-MS/13, w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim ma odpowiadać tymczasowe pomieszczenie wskazywane dłużnikowi, 
na którym ciąży obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb miesz-
kaniowych.

Stosownie do §1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 li-
stopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494) – Minister Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej budow-
nictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Poruszona w stanowisku problematyka jest więc objęta właściwością Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu

Oddowiedd�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 25 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 21 października 2013 r. znak 

BPS/043-41-1789-MS/13, oświadczenie złożone przez senatora Rafała Muchackiego 
podczas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 października 2013 r., w sprawie wa-
runków technicznych, jakim ma odpowiadać tymczasowe pomieszczenie wskazywane 
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dłużnikowi, na którym ciąży obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych, otrzymane przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 li-
stopada 2013 r. znak DPrC-I-071-99/13 BM-I-071-575/13/3, uprzejmie przedsta-
wiam następujące stanowisko.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) [dalej ustawa], wprowadzony ustawą z dnia 31 sierpnia 
2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 224, poz. 1342), zawiera definicję tymczasowego pomieszczenia, przez 
które należy rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające do-
stęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały 
się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, nie-
zawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urzą-
dzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni miesz-
kalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej 
miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane.

Od dnia 5 lutego 2005 r., tj. od początku obowiązywania uchwalonych przez Sejm 
w dniu 2 lipca 2004 r. zmian w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego do wejścia 
w życie nowelizacji ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r., tj. do dnia 16 listopada 2011 r. 
obowiązywał przepis art. 1046 §6 Kpc, który stanowił, że tymczasowe pomieszczenie 
powinno:

1) nadawać się do zamieszkania,
2) zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę,
3) znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie 

w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwate-
rowywanych.

Od wymagań, o których mowa w pkt 2 i pkt 3 można było odstąpić za zgodą osoby 
przekwaterowywanej. Uszczegółowienie wymagań, jakie spełniać musiało tymczasowe 
pomieszczenie zawierało natomiast wydane na podstawie upoważnienia ustawowego, 
o którym mowa w art. 1046 §11 Kpc, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróż-
nienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych 
warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 17, poz. 155, z późn. zm.). Zgodnie z §3 rozporządzenia, tymczasowe pomieszczenie 
powinno: posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te 
urządzenia znajdowały się poza budynkiem, posiadać oświetlenie naturalne i elek-
tryczne, posiadać możliwość ogrzewania, posiadać niezawilgocone przegrody budow-
lane, zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków.

Wprowadzona do ustawy definicja tymczasowego pomieszczenia stanowi powtó-
rzenie przytoczonych przepisów.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie instytucji tymczasowego pomiesz-
czenia ze względów humanitarnych. Ma ona zapobiegać wykonywaniu eksmisji na 
bruk, a w konsekwencji szerzeniu się zjawiska bezdomności, zapewniając osobie 
eksmitowanej miejsce do zamieszkania przy zachowaniu minimalnych standardów, 
o których mowa wyżej, określonych dla takich pomieszczeń.

Jednocześnie należy wskazać, że art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), wprowadza wymóg pro-
jektowania i budowania obiektów budowlanych w sposób zapewniający, m.in. odpo-
wiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska. W celu osiągnięcia 
powyższego celu, ustawodawca nakazuje stosowanie zasad wiedzy technicznej oraz 
przepisów techniczno-budowlanych, unormowanych w aktach wykonawczych, wyda-
nych na podstawie przepisów ustawy.

Wymogi techniczno-budowlane dla budynków, a w tym również pomieszczeń prze-
znaczonych na pobyt ludzi, określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
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Zgodnie z §2 ww. rozporządzenia, przepisy mają zastosowanie przy projektowaniu, 
budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz bu-
dowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a tak-
że do związanych z nimi urządzeń budowlanych.

A zatem, skoro tymczasowym pomieszczeniem jest pomieszczenie nadające się do 
zamieszkania, to jest ono również pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi, a co 
za tym idzie powinno spełniać wymagania wynikające z przepisów ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że o ile z przepisów odrębnych 
nie wynika inaczej, w odniesieniu do tymczasowego pomieszczenia wskazywane-
go dłużnikowi, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 
w którym znajduje się szereg wymagań dotyczących pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi.

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

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Z uwagi na prośbę wójta gminy Łysomice w sprawie zmiany ustawy 

o drogach publicznych zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie 
informacji.

Procedura określona w art. 1 pkt 2 ust. 5a–5f wyżej wymienionej 
ustawy w ocenie wójta gminy Łysomice może powodować sytuacje kon-
fliktowe między poszczególnymi zarządami dróg. Zaproponowane przepisy 
dopuszczają dowolność w przekazywaniu odcinków drogi, które muszą 
spełniać tylko jedno kryterium – jest to proporcjonalna długość. W związku 
z tym może dojść do sytuacji, w której drogi będą przekazywane w złym 
stanie technicznym zarządom dróg niższej kategorii. Koszty tej zmiany będą 
ponosiły gminy, którym przybędzie dróg w złym stanie, bez możliwości uzys-
kania dodatkowych środków na ich renowację. Ustawa ponadto nie wskazu-
je źródła finansowania utrzymania przez gminę wyżej wymienionych dróg.

Przedstawione wcześniej nowe regulacje nakładają na gminy dodat-
kowy ciężar finansowy oraz nie pozostawiają możliwości kwestionowa-
nia zasadności zaliczenia danego odcinka drogi jako gminnej w sposób 
inny niż sądowy. Ponadto należy zwrócić uwagę na możliwość naruszenia 
samodzielności finansowej gminy z powodu niedostosowania części udziału 
w dochodach publicznych do nałożonych zadań.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do 
wyżej wymienionego problemu i przedstawienie swojego stanowiska.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo znak BPS/043-41-1790/13 z dnia 21 października 2013 r., 

przy którym przekazano oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona pod-
czas 41. posiedzenia Senatu w dniu 17 października 2013 r. w sprawie procedur za-
wartych w ustawie z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych 
uprzejmie informuję.

W Sejmie były złożone 3 poselskie projekty ustaw zawierające propozycję zmiany 
art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (druk nr 1031, 1032, 1033).

Poselski projekt klubu SLD (druk nr 1031) przewidywał dodanie w art. 10 ustawy 
o drogach publicznych nowego ust. 5a stanowiącego, iż „Odcinek drogi krajowej zastą-
piony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zosta-
je pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej”.

Poselski projekt klubu PiS (druk nr 1032) zawierał uchylenie obecnego art. 10 
ust. 5 ustawy o drogach publicznych, co w zamyśle wnioskodawców miało oznaczać 
rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie.
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Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego klubu PO (druk nr 1033) zawierał 
tekst pierwotny oraz autopoprawkę. Pierwotnie projekt ustawy przewidywał obcią-
żenie poszczególnych samorządów adekwatnie do kategorii drogi zastępowanej przez 
drogę nowo wybudowaną (tj. droga krajowa staje się drogą wojewódzką, wojewódzka 
– powiatową, powiatowa – gminną). Autopoprawka zakładała indywidualne rozstrzy-
ganie o kategorii „starych” odcinków dróg publicznych przez ministra właściwego do 
spraw transportu w drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii właściwego dyrek-
tora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, właściwych sejmików 
województw, a w miastach na prawach powiatu – opinii rad miast. Ponadto zapropo-
nowano dopisanie dróg gminnych do rezerwy subwencji ogólnej tworzonej w budżecie 
państwa na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego.

Dnia 11 marca br. zostało przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko Rządu do 
ww. poselskich projektów ustaw w wersji z autopoprawką konkludującą, że podstawą 
prac parlamentarnych powinien być projekt ustawy zawarty w druku nr 1033 w wer-
sji pierwotnej nieuwzględniającej autopoprawki.

Dnia 7 lutego br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym rozpatrzono po-
selskie projekty ustaw zawierające propozycję zmiany art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 
publicznych. Powołano podkomisję do rozpatrzenia przedmiotowych projektów ustaw. 
Podkomisja w dniu 21 marca br. wybrała jako projekt bazowy projekt klubu PO (druk 
nr 1033) w wersji z autopoprawką.

Dodatkowo został zgłoszony kolejny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy 
o drogach publicznych przez klub SP (druk nr 1219) przewidujący rozszerzenie 
katalogu dróg krajowych zawartego w art. 5 ust. 1 ustawy o drogach publicznych 
o drogi, w których ciągu znajdują się obiekty inżynieryjne w postaci mostów lub 
tuneli przekraczających długość 100 metrów. Ponadto, projekt przewidywał wyją-
tek od obecnego art. 10 ust. 5 polegający na tym, że odcinek drogi, w którego ciągu 
znajdują się obiekty inżynieryjne w postaci obiektów mostowych lub tuneli przekra-
czających długość 100 metrów, zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi, 
z chwilą oddania go do użytkowania może zostać pozbawiony dotychczasowej kate-
gorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Pomimo iż projekt zawarty w druku 
nr 1219 nie był formalnie przekazany do podkomisji, to rozwiązania przewidziane 
w druku nr 1219 były również przedmiotem rozważań podczas prac podkomisji 
nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia projektów zawartych w druku nr 1031, 
1032 i 1033.

W dniu 19 czerwca 2013 r. – podkomisja nadzwyczajna po rozpatrzeniu na po-– podkomisja nadzwyczajna po rozpatrzeniu na po-
siedzeniach w dniach: 7 lutego, 6 i 21 marca, 23 maja oraz 12 i 19 czerwca 2013 r. 
poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 1031 
i 1032) oraz o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego (druk nr 1033), przyjęła sprawozdanie o tych projek-
tach ustaw w formie tekstu jednolitego. Dnia 24 lipca br. na wspólnym posiedzeniu 
Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
przyjęły sprawozdanie podkomisji bez zmian.

Zgodnie z przyjętym przez Komisje sprawozdaniem (druk nr 1599) projekt ustawy 
przewidywał obciążenie poszczególnych samorządów adekwatnie do kategorii drogi 
zastępowanej przez drogę nowo wybudowaną. Zatem:

∙ odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwi-
lą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i za-
liczony do kategorii drogi wojewódzkiej,

∙ odcinek drogi wojewódzkiej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi 
z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kate-
gorii i zaliczony do kategorii drogi powiatowej, 

∙ odcinek drogi powiatowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi 
z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kate-
gorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej.



41. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2013 r.86

Jednocześnie wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi sejmik województwa/rada 
powiatu może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej/powiato-
wej odcinek drogi wojewódzkiej/powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka 
drogi krajowej/wojewódzkiej zastąpionej nowo wybudowanym odcinkiem drogi. Ten 
odcinek drogi wojewódzkiej/powiatowej zostaje wówczas zaliczony do kategorii drogi 
powiatowej/gminnej. Zarząd województwa/powiatu informuje zarząd powiatu/wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) o zamiarze podjęcia ww. uchwały co najmniej na 
30 dni przed jej podjęciem.

W art. 2 projektu ustawy zaproponowano wprowadzenie przepisu przejściowego, 
zgodnie z którym rada gminy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy, może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi gminnej odcinek drogi, 
który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie dotychczas obowią-
zującego art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Wówczas ten odcinek drogi 
zostaje zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Jednocześnie możliwe będzie dalsze 
zastępowanie danego odcinka drogi zgodnie z nowo projektowanymi przepisami.

Dnia 28 sierpnia br. odbyło się II czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu RP. 
W jego trakcie klub parlamentarny PiS zgłosił 2 poprawki, zmierzające do uchylenia 
art. 10 ust. 5 oraz zaliczenia wszystkich „starych” odcinków publicznych zastąpio-
nych nowo wybudowanymi odcinkami dróg po grudniu 2003 r. do dróg krajowych.

Na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia br. Komisje: Infrastruktury oraz Samorzą-
du Terytorialnego i Polityki Regionalnej zawnioskowały o odrzucenie poprawek 
w II czytaniu.

Na posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. ustawa o zmianie ustawy o drogach 
publicznych została uchwalona przez Sejm w brzmieniu przedstawionym przez Komi-
sję Infrastruktury oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Następnie ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicz-
nych została przekazana do Senatu (druk nr 448).

W dniu 25 września br. oraz w trakcie debaty w dniu 2 października br. senackie 
Komisje: Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych zawniosko-
wały o przyjęcie przez Senat ustawy bez poprawek.

Senat w dniu 3 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 13 września 2013 r. 
o zmianie ustawy o drogach publicznych bez poprawek.

Powołana ustawa w dniu 4 października br. została skierowana do podpisu do 
Prezydenta RP.

W dniu 25 października br. Prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o skie-
rowaniu ww. ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych do Trybunału Konsty-
tucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego 
ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oznacza, 
że zawarte w niej rozwiązania nie wejdą w życie, przynajmniej do rozpatrzenia wnio-
sku przez sędziów Trybunału.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu



41. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2013 r. 87

Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z prośbą o pomoc skierowaną do mnie przez przedstawicieli 

Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych zwracam się do Pana 
Ministra o udzielenie informacji.

Od 2012 r. wprowadzane były w życie przepisy stopniowo obniżające 
marże hurtowe z poziomu 9.8% do poziomu 5% w roku 2014. Obecnie marża 
wynosi 6%. Według Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych 
z powodu wspomnianej polityki branża dystrybutorów leków znacznie 
osłabiła swoją kondycję i zmniejszyły się możliwości jej rozwoju. Zmiany 
w znacznym stopniu niekorzystnie odbiły się na pracownikach.

Opracowanie sporządzone przez niezależną firmę konsultingową wska-
zuje, że koszty operacyjne dystrybucji leków refundowanych kształtują 
się na poziomie 6,64% urzędowej ceny zbytu. To pokazuje, że marża na 
obowiązującym obecnie poziomie 6% nie pokrywa kosztów dystrybucji. 
W przypadku marży na poziomie 5% działalność znajdzie się poza granicą 
rentowności. Do tej pory, przez okres obowiązywania ustawy refundacyjnej, 
jedna z firm zmuszona była do redukcji ponad tysiąca dwustu etatów. 
Zamknięto również dziesięć magazynów.

Taka sytuacja zmusza większość podmiotów działających w branży 
do dalszego ograniczania inwestycji i redukcji kosztów prowadzonej 
działalności. Dystrybutorzy leków opracowują programy restrukturyzacyjne, 
które zakładają m.in. zmniejszenie liczby przewoźników transportujących 
leki, ograniczenie częstotliwości dostaw leków refundowanych do aptek, 
a także redukcję zatrudnienia. Przełoży się to na wzrost poziomu bezrobocia 
i niższe wpływy z podatków do budżetu państwa i samorządów.

Ze względu na przedstawione okoliczności zwracam się do Pana Ministra 
z prośbą o udzielenie informacji na temat przewidywanych działań mających 
na celu zmianę obecnej sytuacji oraz o ustosunkowanie się do postulatów 
przytoczonych przez Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.11.18

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 października 2013 r., przekazane w dniu 21 paź-
dziernika 2013 r. pismem znak: BPS/043-41-1791/13, uprzejmie proszę o przyjęcie 
poniższych informacji.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić ideę wprowadzenia reformy zasad refunda-
cji leków i wyrobów medycznych oraz kwestię reguł odnoszących się do obrotu hur-
towego i detalicznego refundowanymi produktami, uregulowanych we wprowadzonej 
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w 2012 r. ustawie 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.), zwanej dalej „ustawą refundacyjną”.

Minister Zdrowia w ramach realizacji Polityki Lekowej Państwa, świadomy ist-
niejących problemów w zakresie wypaczającym racjonalny obrót refundowanymi 
produktami, a także z uwagi na konieczność ograniczenia wzrostu wydatków na re-
fundację produktów leczniczych i wyrobów medycznych, przygotował projekt ustawy 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
i wyrobów medycznych, w którym zaproponował m.in. wprowadzenie stałych i jedno-
litych cen i marż we wszystkich przedsiębiorstwach prowadzących obrót hurtowy, jak 
i w aptekach. Sztywne marże i sztywne ceny stanowiły podstawę i konieczny warunek 
właściwego funkcjonowania zaproponowanych w ustawie o refundacji mechanizmów 
regulujących zasady refundacji. Rozwiązanie to służyć miało zabezpieczeniu przed 
możliwymi nadużyciami w łańcuchu dystrybucji, które prowadziły tym samym do nie-
uzasadnionej potrzebami zdrowotnymi refundacji kosztów leków, obniżając w konse-
kwencji jakość usługi farmaceutycznej oferowanej pacjentom.

Ze względu na patologiczne zjawiska w obrocie lekami (nieuzasadnione względa-
mi medycznymi zwiększanie refundacji, leki za 1 grosz, turystyka refundacyjna nie-
jednolite marże hurtowe stosowane wobec aptek, niejednolite systemy rabatowania, 
darowizn, zjawisko marnotrawienia leków) konieczne było uregulowanie rynku leków 
refundowanych przez wprowadzenie stałych, jednolitych cen w aptekach oraz sztyw-
nych marż hurtowych i detalicznych. Ponadto, jak wynikało z posiadanych przez re-
sort zdrowia informacji, prowadzona przez środowisko hurtownicze polityka rabato-
wania produktów refundowanych, w rzeczywistości przedstawiała inny poziom wyso-
kości marży hurtowej. Z uwagi na fakt, iż efektywna marża była niższa od dotychczas 
obowiązującej w projekcie ustawy o refundacji zaproponowano zmiany w zakresie 
dotyczącym nie tylko usztywnienia marż hurtowych, ale także obniżenia jej wysokości 
z 8,91% na 5%.

W kontekście zarysowanej powyżej problematyki, przemawiającej za koniecznością 
wprowadzenia stałych i jednolitych cen, należy zauważyć, iż na dostępność pacjentów 
do leków najistotniejszy wpływ ma ich cena (bądź wysokość odpłatności pacjenta), 
dlatego polityka refundacyjna powinna zmierzać, z uwzględnieniem możliwości finan-
sowych systemu ochrony zdrowia, do zmniejszenia obciążeń pacjentów stosujących 
potrzebne im, ze względów zdrowotnych, leki. Dlatego też przepisy projektu ustawy 
o refundacji wprowadziły obniżki marży hurtowej, co w konsekwencji przełożyć się 
miało na obniżenie cen hurtowych brutto poszczególnych leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobów medycznych.

Zwarta w projekcie ustawy o refundacji Ocena Skutków Regulacji w zakresie wpły-
wu regulacji na rynek pracy nie przewidywała znaczącego wpływu w tym obszarze, 
w przeciwieństwie do wpływu regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsię-
biorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, gdzie w odniesieniu do przed-
siębiorców prowadzących obrót hurtowy przedstawiono następujące skutki:

∙ zmniejszenie wysokości marży hurtowej z 8,91 do 5% skutkować będzie spad-
kiem przychodów podmiotów uprawnionych do obrotu hurtowego o około 
450 mln PLN w skali roku,

∙ spadek przychodów w części będzie kompensowany działaniem innych mecha-
nizmów przewidzianych w przedmiotowym projekcie ustawy, które w konse-
kwencji pozwolą na zwiększenie asortymentowe i ilościowe obrotu hurtowego.

Ponadto uprzejmie informuję, iż zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem 
prawnym, urzędowa marża hurtowa, o której mowa w art. 7 ust. 1–3 ustawy o refun-
dacji:

1) w roku 2012 – wynosiła 7% urzędowej ceny zbytu;
2) w roku 2013 – wynosi 6% urzędowej ceny zbytu.
Brzmienie tego przepisu zostało wprowadzone na wniosek przedsiębiorców pro-

wadzących obrót hurtowy, podczas prac legislacyjnych prowadzonych w Parlamencie. 
Celem tej zmiany było płynne przejście do docelowego modelu 5% urzędowej marży 
hurtowej, zaproponowanego w ustawie refundacyjnej.
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Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, iż w większości państw członkowskich Unii 
Europejskiej średnie marże hurtowe wynoszą od 6 do 8%. Najniższą średnią wysokość 
marż hurtowych (na poziomie 4%) mają Niemcy (w których stosowany jest system 
mieszany, tj. kwotowo-procentowy i degresywny, przy kwotowo określonym limicie 
najwyższej marży) oraz Finlandia, w której w ogóle nie są regulowane marże hurtowe, 
jednakże od wysokości marży może zależeć decyzja refundacyjna. Obniżanie marż 
hurtowych jest w chwili obecnej popularnym trendem w krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Austriacki Instytut Zdrowia (agencję od-
powiedzialną m.in. za analizy ekonomiczne wykonywane na potrzeby Ministerstwa 
Zdrowia Austrii, z którym polskie Ministerstwo Zdrowia regularnie współpracuje w ra-
mach projektów unijnych), kolejne państwa ograniczają maksymalną wysokość marż 
hurtowych poprzez wprowadzanie systemu mieszanego, w którym maksymalna wyso-
kość marży określona jest kwotowo a nie procentowo (rozwiązanie takie wprowadziły 
m.in. Austria, Hiszpania i Niemcy).

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż w przypadku uwzględnienia po-
stulatu dotyczącego podwyższenia marży hurtowej, oznaczałoby to zwiększenie ceny 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych objętych refundacją dla pacjentów oraz wiązałoby się z istotnym podwyż-
szeniem przychodów osiąganych przez hurtownie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Józefa Piniora

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Panie Prokuratorze Generalny!
W dniu 27 października bieżącego roku we Włocławku odbędzie się refe-

rendum dotyczące odwołania prezydenta miasta. W trakcie akcji referendal-
nej złożono doniesienie do prokuratury o możliwości fałszowania podpisów 
w tym referendum. Śledztwo w tej sprawie podjęły odpowiednie jednostki 
Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej we Włocławku.

Od kilku dni docierają do mnie jako senatora Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji interwencje od mieszkańców Włocławka, infor-
macje o tym, że działania podejmowane przez prokuraturę we Włocławku 
oraz jednostki Policji w rezultacie prowadzą do sytuacji, w której niektórzy 
mieszkańcy – tak wynika z opinii, które do mnie docierają – czują się na 
swój sposób zastraszeni. W efekcie, według tych opinii, mamy do czynienia 
z sytuacją, w której korzystanie z demokracji bezpośredniej, gwarantowanej 
w Polsce przez konstytucję, w formie referendum może być we Włocławku 
zagrożone.

Zwracam się do Pana Prokuratora Generalnego o osobiste sprawdzenie 
sytuacji we Włocławku, o sprawdzenie przede wszystkim profesjonalizmu 
i standardów w działaniach, które prowadzą Prokuratura Okręgowa i Proku-
ratura Rejonowa we Włocławku.

Zwracam uwagę Pana Prokuratora na fakt, że prokuratorom Proku-
ratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej we Włocławku przysługuje 
prawo głosowania w referendum w sprawie odwołania prezydenta mia-
sta Włocławka. To może rodzić uzasadnione wątpliwości co do pełnej 
bezstronności w przedmiotowej sprawie.

Zwracam uwagę, że swego rodzaju przykładem dobrej praktyki w ta-
kich sytuacjach była sytuacja referendum w sprawie odwołania prezydenta 
Olsztyna, kiedy to tamtejsze organy sprawiedliwości same wyłączyły się 
z odpowiednich postępowań.

Zwracam się do Pana Prokuratora o sprawdzenie tej sytuacji ze względu 
na dobro polskiej demokracji i zagwarantowanie, że referendum we 
Włocławku zostanie przeprowadzone zgodnie z interesami obywateli.

Józef Pinior

Oddowiedd�

Warszawa, 21.11.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Józefa Piniora złożone w dniu 17 paź-

dziernika 2013 r. podczas 41. posiedzenia Senatu RP, które wpłynęło do Prokuratury 
Generalnej w dniu 25 października 2013 r., dotyczące postępowania nr 1 Ds 105/13 
Prokuratury Rejonowej we Włocławku prowadzonego w sprawie sfałszowania w nie-
określonym miejscu i czasie w 2013 r. podpisów na listach o przeprowadzenie refe-
rendum odwołującego Prezydenta Miasta Włocławka tj. o czyn z art. 270 §1 k.k. w zb. 
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z art. 248 pkt 6 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. uprzejmie informuję, że wobec kierowania 
przez senatora Józefa Piniora zarzutów dotyczących sposobu prowadzenia powyższe-
go postępowania, jak również podnoszenia okoliczności braku pełnej bezstronności 
w tej sprawie miejscowych prokuratorów z uwagi na fakt, iż przysługuje im prawo bra-
nia udziału w referendum o odwołanie Prezydenta Miasta Włocławka – pismem z dnia 
20 listopada 2013 r. Nr PG II Ko2 1843/13 zwróciłem się do Prokuratora Apelacyjnego 
w Gdańsku o spowodowanie przekazania powyższej sprawy w trybie §122 ust. 5 Re-
gulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych pro-
kuratury – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. (Dz. U. 
Nr 49, poz. 296), celem jej kontynuowania do jednostki organizacyjnej prokuratury 
spoza okręgu włocławskiego.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Zdzisława Pudy 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 
oraz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze!
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zapoznał się ze sprawą 2 Ds 176/13 

Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście umorzoną 30 września 2013 r., 
a dotyczącą bardzo smutnej sprawy, jaka stała się udziałem pani Anny S.

Anna S. w 1999 r. urodziła syna w szpitalu w Gdańsku. Na skutek 
prawdopodobnych błędów w sztuce lekarskiej jej dziecko uległo w szpitalu 
porażeniu czterokończynowemu i stało się niezdolne do samodzielnego życia.

Przez wiele lat pani Anna S. prowadzi bezskuteczną walkę o udowodnie-
nie błędów w sztuce lekarskiej i o odszkodowanie dla swojego dziecka, ale 
sprawy te przegrała i została pozbawiona wszelkiej pomocy. Przegranie spraw 
odszkodowawczych, jak wynika ze wspomnianego postępowania Prokura-
tury Rejonowej Szczecin-Śródmieście, wynikało z błędów popełnionych na 
etapie postępowania prokuratorskiego i nierzetelnego opiniowania sprawy 
przez biegłych sądowych. Mimo dostrzeżenia tych błędów i wskazania na 
nie w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu prokuratura w Szczecinie 
umorzyła postępowanie, pozostawiając panią Annę S. bez jakichkolwiek 
szans na sprawiedliwość.

Uważamy, że w tych okolicznościach Pan Prokurator Generalny po-
winien przeprowadzić ocenę postępowania w sprawie 2 Ds 176/13 Proku-
ratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście, a także wszystkich innych dotych-
czasowych postępowań prokuratorskich w sprawie dziecka Anny S.; dane 
o postępowaniach zawarte są w sprawie szczecińskiej. Chodzi bowiem 
o wielką tragedię ludzką, która wynikła najprawdopodobniej z błędu leka-
rskiego, i trzeba uczynić wszystko, aby okoliczności tej sprawy zostały 
wszechstronnie wyjaśnione.

Pani S. nie powinna być przez prokuraturę pozostawiona sama ze swoim 
nieszczęściem.

Do Ministra Zdrowia kierujemy pytanie o odpowiedzialność zawodową 
lekarzy opiekujących się panią S. i jej synem w szpitalu w Gdańsku. Czy 
tę sprawę pod kątem odpowiedzialności należycie zbadano i wyjaśniono? 
Czy ktokolwiek poniósł odpowiedzialność za błędy medyczne popełnione 
w opiece nad dzieckiem pani S.?

Prosimy też Ministra Zdrowia o informację, czy podejmuje jakieś działania 
zmierzające do poprawy stanu opieki nad noworodkami, słyszymy bowiem 
o dramatycznych błędach w opiece, ostatnio głośna medialnie była sprawa 
z Opola dotycząca dziecka znanego sportowca, Bartłomieja B. Czy Pan 
Minister monitoruje tego rodzaju sprawy i czy podejmuje jakieś działania 
zmierzające do poprawy stanu opieki lekarskiej w zakresie porodu i opieki 
nad noworodkami?

Nadmieniamy, że sprawa dziecka pani Anny S. jest również przedmio-
tem petycji, nr 660/2011, złożonej w Parlamencie Europejskim.

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa 
Grzegorz Wojciechowski
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Oddowiedd 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 21.11.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wspólne oświadczenie senatorów Zdzisława Pupy i Grzegorza 

Wojciechowskiego złożone w dniu 17 października 2013 r. podczas 41. posiedze-
nia Senatu RP, które wpłynęło do Prokuratury Generalnej w dniu 25 października 
2013 r., dotyczące sprawy 2Ds 176/13 Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście 
w Szczecinie uprzejmie informuję, że akta powyższego postępowania zostały zbadane 
w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie i ustalono, co następuje.

Postępowanie w sprawie 2Ds 176/13 zostało zainicjowane złożonym w dniu 
3 czerwca 2013 r. przez Annę S. doniesieniem o popełnieniu przestępstwa, polega-
jącego na nadużyciu stanowiska przez sędziów, biegłych i adwokatów w celu obrony 
lekarzy, których działanie spowodowało niezdolność do samodzielnego życia jej syna 
Oskara K. Zawiadamiająca odnosiła się w szerokim zakresie do uznanej za bezsku-
teczną apelacji od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 5 lipca 
2012 r. sygn. akt II K 568/09 (wyrok uniewinniający oskarżone Alinę B.-S. i Martę S., 
objęte subsydiarnym aktem oskarżenia skierowanym w tej sprawie przez zawiadamia-
jącą), w której podnosiła zarzut zgromadzenia niekompletnego materiału dowodowego 
z uwagi na zaniechanie zasięgnięcia opinii biegłego neurologa, którą to czynność zlecił 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, postanowieniem z dnia 12 marca 2008 r. sygn. II Kp 
169/08, wydanym w trybie art. 330 §1 kpk. Do zawiadomienia dołączono korespon-
dencję prowadzoną z Departamentem Postępowania Sądowego Prokuratury General-
nej dotyczącą przedmiotowego wyroku oraz z sądami w kwestiach incydentalnych 
tj. wpływ akt czy stawiennictwo na termin rozprawy.

W dniu 20 sierpnia 2013 r. Anna S., wezwana do uzupełnienia złożonego donie-
sienia doprecyzowała podnoszone zarzuty, wskazując na sędziego Sądu Rejonowego 
Gdańsk-Północ w Gdańsku, orzekającego w sprawie o sygn. II K 568/09 przeciwko 
Alinie B.-S. i Marcie S.; sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku rozpoznających apela-
cję w sprawie o sygn. XIII 1174/12; biegłych z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 
w Łodzi; adw. Tomasza Jędrzejczaka (reprezentującego wyżej wymienioną w sprawie 
o sygn. II K 568/09) jako osoby, które nadużyły swego stanowiska, działając tym na 
szkodę zawiadamiającej.

Ponadto przesłała pismo Biura Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Kra-
jowej z dnia 2 września 2009 r., sygn. PR III Dsa 47/2009 odnoszące się do spra-
wy o sygn. Ds 2326/09 Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim. W piśmie 
wskazano na uchybienia stwierdzone w toku podejmowanych w tej sprawie czynno-
ści, polegające na: rezygnacji z powołania biegłego neurologa, braku uzupełniającego 
przesłuchania biegłego ginekologa, jak również wadliwości eksperymentu proceso-
wego przeprowadzonego bez udziału świadków. W ocenie badających powyższą spra-
wę wskazane okoliczności świadczyły o niewyczerpaniu inicjatywy dowodowej, lecz 
usunięcie tych uchybień nie było możliwe m.in. z uwagi na zbliżające się terminy 
przedawnienia karalności przestępstwa stanowiącego przedmiot śledztwa.

W dniu 17 września 2013 r. Anna S. po raz kolejny uzupełniła złożone zawia-
domienie o przestępstwie, poprzez podniesienie zarzutu nadużycia stanowiska przez 
prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim prowadzących po-
stępowanie Ds. 2326/09, którzy nie powołali biegłego neurologa, pomimo wskazania 
wymogu wykonania tej czynności w postanowieniu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ 
II Wydział Karny z dnia 12 marca 2008 r. sygn. II Kp 169/08 oraz nie przeprowadzili 
eksperymentu procesowego.
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W toku czynności sprawdzających podjętych w tej sprawie przez Prokuraturę Rejo-
nową Szczecin-Śródmieście uzyskano akta postępowań wskazywanych przez Annę S. 
w złożonym zawiadomieniu tj. akta spraw: sygn. II K 568/09 Sądu Rejonowego Gdańsk- 
-Północ w Gdańsku; sygn. I C 1278/02 Sądu Okręgowego w Gdańsku; sygn. II Kp 
2895/07 Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie oraz akta postę-
powania skargowego prowadzonego wobec adw. Tomasza Jędrzejczaka przez Pomor-
ską Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, Prokurator Rejonowy Szczecin-
Śródmieście postanowieniem z dnia 30 września 2013 r. odmówił wszczęcia śledztwa 
w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez sędziów, 
prokuratorów, adwokata i biegłych sądowych w latach 2007–2012 w Gdańsku, Staro-
gardzie Gdańskim, Łodzi w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi i cywil-
nymi związanymi z narażeniem przedwcześnie urodzonego Oskara K. na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a polegającymi 
na doprowadzeniu do przewlekłości postępowań, niedopuszczeniu dowodu z opinii 
neurologa, nieprzekazywaniu informacji oskarżycielce posiłkowej o toczącym się po-
stępowaniu, przeprowadzeniu eksperymentu procesowego bez udziału świadków, po-
dejmowaniu decyzji na podstawie niepełnego materiału dowodowego, co finalnie do-
prowadziło do umorzenia postępowań, czym działano na szkodę interesu prywatnego 
– Anny S. tj. o czyny z art. 231 §1 kk, wobec braku znamion czynu zabronionego tj. na 
podstawie art. 17 §1 pkt 2 kpk, art. 305 §1 kpk.

Decyzję Prokuratora Rejonowego o odmowie wszczęcia śledztwa o czyn z art. 231 §1 
kk, w zakresie zarówno argumentacji, jak i oceny prawnej dotyczącej zachowania repre-
zentującego Panią Annę S. adw. Tomasza Jędrzejczaka (polegającego na braku kontaktu 
w toku postępowania w sprawie II K 568/09, braku złożenia podpisu pod skierowaną 
w tej sprawie apelacją) należy podzielić, wskazując przy tym, że zachowania te nie mogą 
być oceniane jako niedopełnienie obowiązków w rozumieniu art. 231 §1 kk, albowiem 
adwokat reprezentujący mandanta nie jest funkcjonariuszem publicznym (art. 115 §13 
kk). W powyższym zakresie, jak wynika z włączonych do akt, materiałów postępowa-
nia skargowego Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku prowadzone było stosowne 
postępowanie zainicjowane przez Annę S. Tożsamą ocenę odnieść należy do biegłych 
wydających opinie, wobec których zawiadamiająca podnosi zarzut nadużycia władzy 
z uwagi na niekompletność opinii i niepełność dokumentacji, w oparciu o którą opinia 
została wydana. Powołani przez organ procesowy biegli nie są bowiem funkcjonariusza-
mi publicznymi w rozumieniu art. 115 §13 kk, a więc nie stanowią podmiotu występku 
z art. 231 §1 kk, a w związku z tym ich zachowanie nie może być oceniane jako niedo-
pełnienie obowiązków. Odnosząc się do podnoszonego przez zawiadamiającą zarzutu 
wskazać nadto należy, że organ procesowy prowadzący postępowanie, w wypadku gdy 
stwierdzi niejasność, bądź niepełność opinii, może podjąć działania wskazane w art. 201 
kpk. Nadmienić należy, że zawiadamiająca nie podnosiła zarzutu dotyczącego fałszywo-
ści opinii (art. 233 §4 kk), lecz jej niepełności i w takim zakresie zajęto stanowisko.

Podnoszone zarzuty nadużycia władzy kierowane do sędziego Sądu Rejonowego 
Gdańsk-Północ w Gdańsku orzekającego w sprawie o sygn. II K 568/09 zainicjowanej 
przez Annę S. subsydiarnym aktem oskarżenia przeciwko Alinie B.-S. i Marcie S. oraz 
sędziów rozpoznających apelacje w sprawie o sygn. XIII Ka 1174/12 Sądu Okręgowe-
go w Gdańsku (wyrok z dnia 27 marca 2013 r. sygn. XIII Ka 1174/12 utrzymujący 
w mocy wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 5 lipca 2012 r. sygn. 
II K 568/09 i uznający apelacje za oczywiście bezzasadne), jak stwierdzono w wyniku 
analizy akt wskazanych postępowań sądowych, nie znajduje uzasadnienia, a ich przyczy-
ną może być jedynie wyraz niezadowolenia z niekorzystnego dla strony rozstrzygnięcia.

W toku badania w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie akt niniejszej sprawy, 
w zakresie podnoszonego przez zawiadamiającą zarzutu nadużycia władzy przez pro-
kuratorów Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim prowadzących postępo-
wanie przygotowawcze w sprawie o sygn. Ds 2326/09, którzy – jak wskazuje Anna S. 
– nie przeprowadzili eksperymentu procesowego z udziałem świadków, a nadto nie 
powołali biegłego neurologa, pomimo zalecenia sądu wyrażonego w postanowieniu 
z dnia 12 marca 2008 r. sygn. II Kp 169/08 stwierdzono, że konieczne będzie w tym 
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zakresie uzupełnienie zgromadzonego materiału dowodowego poprzez uzyskanie akt 
wymienionego postępowania przygotowawczego nadzorowanego w Prokuraturze Rejo-
nowej w Starogardzie Gdańskim, ich analizę, a następnie wytypowanie i dołączenie do 
materiału dowodowego niniejszej sprawy kopii niezbędnych dokumentów.

Nadmienić należy, że do tego zakresu odnosi się również podnoszony w złożonym 
przez senatorów Zdzisława Pupę i Grzegorza Wojciechowskiego, zarzut polegający na 
tym, że walka Anny S. o udowodnienie błędów w sztuce lekarskiej i o odszkodowanie 
dla jej dziecka została przegrana w wyniku błędów (wskazywanych szeroko w uzasad-
nieniu postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o sygn. 2 Ds 176/13) 
popełnionych na etapie postępowania prokuratorskiego tj. sprawy Ds 2326/09 Pro-
kuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim.

W związku z tym stwierdzeniem wystąpiono do Prokuratora Okręgowego w Szcze-
cinie z wnioskiem o rozważenie uzupełnienia, we wskazanym wyżej kierunku, w ra-
mach czynności w trybie art. 327 §3 kpk, materiału dowodowego zgromadzonego 
w sprawie 2 Ds 176/13 Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie, 
a następnie dokonanie ponownej oceny materiału dowodowego i zasadności decyzji 
o umorzeniu postępowania z dnia 30 września 2013 r.

O zajętym w tej sprawie stanowisku Panowie Senatorowie zostaną powiadomieni 
odrębnym pismem.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Oddowiedd�  
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2013.11.21

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku!
W związku ze wspólnym oświadczeniem złożonym przez senatorów Zdzisława Pupę 

i Grzegorza Wojciechowskiego podczas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 paździer-
nika 2013 r., przesłanym przy piśmie Pana Marszałka z dnia 21 października br. znak: 
BPS/043-41-1793-MZ/13, uprzejmie informuję, że sprawa pani Anny K.-S. jest zna-
na Ministerstwu Zdrowia od 1999 roku, z licznych wystąpień samej zainteresowanej, 
jak również wystąpień osób i instytucji wspierających jej działania.

Zgodnie z naszą wiedzą, sprawa ta była też przedmiotem postępowania przed Eu-
ropejskim Trybunałem Praw Człowieka (zwanym dalej „Trybunałem”). W wyroku wy-
danym w dniu 25 września 2012 r. Trybunał stwierdził, że zgromadzone przez orga-
ny krajowe sprawozdania biegłych dowiodły, że sprawowana nad skarżącymi (panią 
Anną S. i jej synem Oskarem) opieka medyczna w Szpitalu św. Wojciecha Adalberta 
w Gdańsku była właściwa i była świadczona zgodnie z etyką lekarską. Wyrok Trybu-
nału stanowi odpowiedź na pytanie Panów Senatorów o odpowiedzialność zawodową 
lekarzy opiekujących się panią S. i jej synem w szpitalu.

Sprawa pani Anny K.-S. była też wcześniej przedmiotem rozstrzygnięć Sądów Po-
wszechnych oraz Sądu Najwyższego, a także Prokuratury w Polsce. Była również przed-
miotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Ministra Zdrowia w 2007 r. 
W postępowaniach tych nie stwierdzono błędów medycznych. Polemika podjęta przez 
Ministra Zdrowia z rozstrzygnięciami sądów stanowiłaby podważenie niezawisłości 
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sądów, stanowiących władzę odrębną i niezależną od innych władz. W chwili obecnej 
nie stwierdzono nowych okoliczności w sprawie, dotyczących ustalenia, czy podczas 
porodu doszło do zaniedbań personelu medycznego, które miałyby istotny wpływ na 
wznowienie postępowania wyjaśniającego.

Odpowiadając na pytanie o działania mające na celu poprawę stanu opieki nad 
noworodkami, ujęte w kontekście sprawy związanej z narodzinami dziecka pana Bar-
tłomieja B. informujemy, że występujące w obu sprawach okoliczności są nieporówny-
walne. W przypadku narodzin dziecka pana Bartłomieja B. potencjalne błędy dotyczą 
sposobu prowadzenia porodu, nie zaś opieki nad noworodkiem. Rozstrzygnięcie w tej 
sprawie i orzeczenie o ewentualnie popełnionych błędach dopiero nastąpi, bowiem 
toczy się postępowanie w tej sprawie. Informujemy ponadto, że sprawa ta znana jest 
nam wyłącznie z doniesień medialnych – rodzina państwa B. nie występowała do Mi-
nisterstwa Zdrowia ze skargą na jakość opieki okołoporodowej lub prośbą o wyjaśnie-
nie tej sprawy. Pragniemy zapewnić, że wszystkie skargi wpływające do Ministerstwa 
są wyjaśniane w toku postępowania administracyjnego.

Informujemy, że w celu poprawienia jakości opieki okołoporodowej, Minister Zdro-
wia wydał rozporządzenie z dnia 4 października 2012 r. (wcześniej rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.) w sprawie standardów postępowania 
oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego 
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r. poz. 1100), które jest ak-
tem powszechnie obowiązującym. Rozwiązania prawne zawarte w tym rozporządzeniu 
określają katalog obligatoryjnych świadczeń rzeczowych i towarzyszących w okresie 
ciąży, porodu i połogu, finansowanych ze środków ubezpieczenia zdrowotnego. W na-
szym przekonaniu, przestrzeganie standardów postępowania w okresie okołoporodo-
wym, mających status przepisu prawnego, pozwoli na uniknięcie niepożądanych zja-
wisk, związanych z opieką nad kobietą ciężarną oraz noworodkiem. Podejmowane są 
też działania mające na celu upowszechnienie wymienionych standardów, jak też mo-
nitorowanie stopnia ich wdrożenia. W pierwszej połowie bieżącego roku, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia działając na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy dnia 6 listo-
pada 2008 r. Dz. U z 2009 r. Nr 52, poz. 419, z późn. zm.) o konsultantach w ochronie 
zdrowia zobowiązał Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, we 
współpracy z konsultantami wojewódzkimi, do dokonania we wszystkich funkcjonują-
cych oddziałach położniczych kontroli prawidłowości realizacji świadczeń zdrowotnych 
związanych z porodem i przesłanie do Ministerstwa Zdrowia informacji o wynikach 
przeprowadzonych kontroli, odrębnie dla każdego z województw. Do dnia dzisiejsze-
go, do Ministerstwa Zdrowia przekazano dokumenty z kontroli oddziałów w 11 woje-
wództwach. W opinii Konsultanta Krajowego podsumowującej przesłane dokumenty: 
„W zdecydowanej większości oddziałów położniczych rozporządzenie Ministra Zdrowia 
definiujące opiekę okołoporodową jest w pełni przestrzegane. W nielicznych oddziałach 
przeszkodę do pełnej realizacji ww. rozporządzenia stanowi »stary schemat organiza-
cyjny oddziału«. Aktualnie proces przebudowy tych oddziałów dobiega końca, co za-
bezpieczy prawidłowe ich funkcjonowanie”. Konsultant został poproszony o przesłanie 
stosownej informacji do podmiotu tworzącego podmiot leczniczy, w przypadku stwier-
dzenia podczas kontroli faktów wskazujących na realizowanie świadczeń zdrowotnych 
niezgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto Ministerstwo Zdrowia zawarło z Instytu-
tem Matki i Dziecka umowę na wykonanie ekspertyzy pn. „Stan opieki okołoporodowej 
– analiza i ocena na podstawie wywiadów zbieranych u matek w pierwszych dniach 
połogu uzupełnianych informacjami z historii położniczej i kart ciąży”. Ekspertyza taka, 
zgodnie z umową, zostanie przedstawiona do 31 grudnia br.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatorów Zdzisława Pudy, 
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Alicji Zając

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Najnowsze dane wskazują, że rolnictwo ekologiczne w Polsce stale się 

rozwija. Potwierdza to odnotowany wzrost powierzchni upraw ekologicznych 
i liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce, który w stosunku do 2011 r. 
wyniósł około 10%. Produkcja ekologiczna jest ogromną szansą na konty-
nuowanie działalności dla małych gospodarstw, które w Polsce stanowią 
ponad połowę polskich gospodarstw rolnych.

W związku z tym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o informacje 
z zakresu działań resortu rolnictwa dotyczących wsparcia i rozwoju produkcji 
ekologicznej w Polsce, w tym perspektyw rozwoju gospodarstw ekologicz-
nych. Prosimy w szczególności o udzielenie informacji, jakie działania dla 
gospodarstw ekologicznych przewiduje się po 2013 r.

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa 
Grzegorz Wojciechowski 
Alicja Zając

Oddowiedd�

Warszawa, 20 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 21 października br., znak BPS/043-41-1794/13 

w sprawie oświadczenia: Pani senator Alicji Zając, Pana senatora Zdzisława Pupy, 
Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego, odnośnie do możliwości pozyskiwania 
wsparcia przez producentów prowadzących produkcję w systemie rolnictwa ekologicz-
nego w nowym okresie programowania, złożonego podczas 41. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 17 października 2013 r., poniżej przedkładam co następuje.

Najważniejsze działania w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego podejmowane 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jednostki podległe i nadzorowane są 
określone w przyjętym w 2011 r. „Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologiczne-
go w Polsce w latach 2011–2014”. Przygotowywane do realizacji działania w ww. doku-
mencie zostały podzielone na sześć głównych zadań, w których skupiono się na:

1) działaniach nakierowanych na rozwój rynku produktów rolnictwa ekologiczne-
go oraz wzrost świadomości konsumentów na temat produktów pochodzących 
z tego sektora. Promocja rolnictwa ekologicznego ma na celu zachęcenie rolni-
ków do produkcji surowców ekologicznych, przetwórców do ich przetwarzania 
oraz konsumentów do ich nabywania, co w efekcie ma przyczynić się do dobrze 
funkcjonującego rynku żywności ekologicznej w Polsce;

2) nakierowaniu na rozwój i doskonalenie dostępnych technologii produkcji w rol-
nictwie ekologicznym, co ma przyczynić się do poprawy jakości uzyskiwanych 
produktów oraz obniżenia kosztów produkcji;
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3) wzmocnieniu systemu kontroli i certyfikacji, co ma zapewnić zwiększenie wia-
rygodność produktów ekologicznych wśród konsumentów;

4) ukierunkowaniu badań, w celu dostarczania niezbędnej wiedzy dla doradztwa, 
rolników, przetwórców i innych podmiotów działających na rynku oraz rozwój 
tej gałęzi produkcji;

5) ochronie środowiska poprzez wykorzystanie prośrodowiskowej funkcji rolnic-
twa ekologicznego;

6) wsparciu współpracy pomiędzy równymi podmiotami działającymi na tym ryn-
ku rolnictwa ekologicznego, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynaro-
dowym.

Celem wdrożenia „Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce 
w latach 2011–2014” jest określenie pakietu działań, których realizacja ma się przy-
czynić do rozwoju rynku produktów rolnictwa ekologicznego, wzrostu świadomości 
konsumentów na temat produktów pochodzących z tego sektora, rozwoju i udosko-
nalenia dostępnych technologii produkcji oraz dostępu do informacji w tym zakresie. 
Wprowadzenie planu ma również przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu 
kontroli i certyfikacji, ochrony środowiska naturalnego oraz przyczynić się do zawią-
zywania współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na tym rynku.

Bardzo ważne jest również wsparcie finansowe producentów ekologicznych, które 
obecnie w Polsce pochodzi z dwóch źródeł: z budżetu krajowego oraz z budżetu krajo-
wego i budżetu Unii Europejskiej.

W ramach wsparcia z budżetu krajowego, ważnym podkreślenia jest wspieranie 
rozwoju poprzez wsparcie dla badań w tymże zakresie. Bariery jakie napotykają produ-
cenci ekologiczni tj. m.in. większa czasochłonność, mniejsza wydajność, ograniczona 
możliwość stosowania środków do produkcji powodują, iż w celu podniesienia konku-
rencyjności i opłacalności tej części rolnictwa niezbędne jest prowadzenie badań w rol-
nictwie ekologicznym oraz wprowadzanie i rozwijanie nowych technologii. Badania 
w tym zakresie są i będą finansowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Oprócz bezpośredniego wsparcia finansowego producenci rolni otrzymują również 
wsparcie merytoryczne poprzez istniejące struktury doradztwa rolniczego. W celu 
wsparcia rolnictwa ekologicznego w zakresie doradztwa działa Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, do którego zadań należy m.in.:

1) koordynacja doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego;
2) przekazywanie wiedzy o produkcji żywności metodami ekologicznymi pracow-

nikom ośrodków doradztwa rolniczego oraz rolnikom;
3) prowadzenie gospodarstwa doświadczalnego w zakresie produkcji metodami 

ekologicznymi.
W przypadku środków z budżetu krajowego i budżetu Unii Europejskiej jakie mają 

do dyspozycji producenci ekologiczni, należy wymienić środki dostępne w ramach 
Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) „Wsparcie działań promocyjnych i infor-
macyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” oraz dostępne w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

W ramach Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) „Wsparcie działań promo-
cyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” współfinansowa-
ne są działania informacyjne i promocyjne prowadzone na terenie państw Wspólnoty 
oraz na obszarze niektórych państw trzecich. Zasadniczym jego celem jest wsparcie 
kampanii, które dostarczają konsumentom wiedzę na temat walorów, specyficznych 
cech oraz jakości produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych na terenie UE, 
a tym samym wpływają na wzrost ich sprzedaży.

W PROW 2007–2013 uruchomiono trzy działania wspierające rolnictwo ekologicz-
ne tj.: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Działania informacyjne 
i promocyjne” oraz „Program rolnośrodowiskowy”. W obrębie tych działań wsparcie 
mogą otrzymywać bezpośrednio producenci ekologiczni.

Potencjalne kierunki rozwoju gospodarstw ekologicznych w nowej perspektywie 
finansowej w latach 2014–2020 uzależnione są zarówno od zmian w popycie i struk-
turze popytu na produkty ekologiczne, jak też wsparcia producentów ekologicznych 
w tym okresie.



41. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2013 r. 99

Duży wpływ na kierunki rozwoju gospodarstw ekologicznych w tym okresie mogą 
mieć działania planowane do realizacji w ramach WPR po 2013 r. Rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., stanowiące podstawę do tworzenia zało-
żeń programowych w nowym okresie PROW 2014–2020 w dalszym ciągu jest jeszcze 
projektem, w związku z powyższym ostateczne jego brzmienie może ulec zmianie.

Przedmiotowy projekt Parlamentu Europejskiego i Rady, zakłada m.in. możliwość 
wspierania producentów rolnictwa ekologicznego. Odpowiednie zapisy odnoszące się do 
założeń wspierania tychże producentów zostały ujęte bezpośrednio w treści następu-
jących działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: „Rolnictwo 
ekologiczne”, „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” oraz na zasadach ogólnych w innych działaniach np.: „Tworze-
nie grup producentów”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” czy „Współpraca”.

Działanie „Rolnictwo ekologiczne” będzie najważniejszym działaniem w ramach 
PROW 2014–2020, w ramach którego będą wspierani producenci ekologiczni.

Zgodnie z art. 30 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w nowej perspektywie finansowej „Rol-
nictwo ekologiczne” nie będzie już pakietem w ramach Programu rolnośrodowiskowe-
go, lecz oddzielnym działaniem. Pomimo że działanie „Rolnictwo ekologiczne” nie jest 
obowiązkowe dla krajów członkowskich, Polska zamierza go wdrażać w ramach PROW 
2014–2020.

Projekt działania „Rolnictwo ekologiczne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, który został zamieszczony z dniem 26 lipca 2013 r. na 
stronie internetowej MRiRW był szeroko konsultowany z różnymi środowiskami, or-
ganizacjami społecznymi, instytucjami naukowymi i rolnikami. W ramach tych kon-
sultacji wpłynęło wiele uwag.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, celem działania „Rolnictwo ekologicz-
ne” jest zrównoważony system gospodarowania, przyczynianie się do zachowania 
lub wzrostu różnorodności biologicznej, jak również dążenie do zwiększenia podaży 
produktów ekologicznych dostępnych dla konsumenta. Zakres działania „Rolnictwo 
ekologiczne” będzie obejmował wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy 
podejmą się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego okreś-
lone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Wszystkie uprawy de-
klarowane do wsparcia finansowego w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” będą 
podlegały tak jak dotychczas kontroli upoważnionych przez ministra rolnictwa i roz-
woju wsi jednostek certyfikujących zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 834/2007.

Zgodnie z propozycją działania „Rolnictwo ekologiczne” (PROW 2014–2020), be-
neficjent będzie mógł ubiegać się o płatność ekologiczną jeżeli jest rolnikiem (grupą 
rolników) posiadającym gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha, zobowiąże się do 
realizacji rolnictwa ekologicznego przez okres 5 lat oraz do przestrzegania wymagań 
wynikających z poszczególnych pakietów/wariantów ekologicznych.

W ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, objętego PROW 2014–2020 proponu-
je się wdrożenie następujących pakietów i wariantów w okresie konwersji i po okresie 
konwersji:

Pakiet 1. Uprawy rolnicze,
Pakiet 2. Uprawy warzywne,
Pakiet 3. Uprawy zielarskie,
Pakiet 4. Uprawy sadownicze,
Pakiet 5. Trwałe użytki zielone.
Projektowane działanie na lata 2014–2020 zakłada obowiązek prowadzenia pro-

dukcji roślinnej i osiągania plonu, a w przypadku trwałych użytków zielonych – 
obowiązek posiadania zwierząt utrzymywanych w sposób ekologiczny. W ramach 
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działania proponuje się wsparcie do produkcji środków przeznaczonych do bezpo-
średniego spożycia bądź po przetworzeniu z zastosowaniem tzw. krótkich łańcu-
chów dystrybucji.

Dodatkowo, w ramach działania proponuje się wprowadzenie limitów powierzch-
niowych, do których będzie przyznawane wsparcie w ramach działania:

– dla upraw rolniczych: 
100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha; 
50% stawki podstawowej – za powierzchnię od 20,01 do 30 ha;

– dla upraw warzywnych: 
100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,1 ha do 15 ha; 
50% stawki podstawowej – za powierzchnię od 15,01 do 30 ha;

– dla trwałych użytków zielonych: 
100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,1 ha do 15 ha;

– dla upraw zielarskich i sadowniczych: 
100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha.

W przypadku upraw sadowniczych, dodatkowo proponuje się:
– wsparcie do gatunków drzew owocowych w okresie owocowania, krzewów owo-

cujących i upraw jagodowych;
– podwyższenie minimalnej obsady dla upraw sadowniczych;
– obowiązek utrzymania sadów przez 2 lata po zakończeniu zobowiązania.
Należy zaznaczyć, iż ww. kierunki i zasady wsparcia podlegają obecnie analizom 

i ww. wymogi mogą ulec zmianie. Jednocześnie informuję, iż szczegółowe wymogi od-
noszące się do ww. zakresu będą określane na etapie przepisów krajowych.

Niezależnie od powyższego producenci ekologiczni będą mogli korzystać, na zasa-
dach ogólnych, z wszystkich działań PROW 2014–2020. Wybór konkretnych działań 
oraz czas ich realizacji uzależniony będzie od indywidualnych decyzji producentów 
ekologicznych. Można oczekiwać, iż decyzje te związane będą ze zmianami w struktu-
rze popytu i oczekiwaniami producentów ekologicznych co do zbytu i zapotrzebowania 
na ich produkty.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Zofia Szalczyk
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Oświadczenie senatorów Zdzisława Pudy, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Waldemara Kraski 

oraz Alicji Zając

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Prosimy Pana Ministra Sprawiedliwości o podanie aktualnej liczby ska-

zanych odbywających karę pozbawienia wolności (także kary zastępcze 
za nieuiszczenie grzywny lub niewykonywaną karę ograniczenia wolności) 
orzeczoną za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Ile takich osób odbywających kary pozbawienia wolności zostało ska-
zanych za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu mechanicznego, a ile 
było skazanych za prowadzenie innych pojazdów?

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień w tej 
kwestii.

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa 
Grzegorz Wojciechowski 
Waldemar Kraska 
Alicja Zając

Oddowiedd�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pani Marii Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu Rze-

czypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2013 roku, nr BPS/043-41-1795/13, 
przy którym przesłano oświadczenie złożone przez senatora Zdzisława Pupę wspól-
nie z innymi senatorami podczas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 października 
2013 r., w kwestii liczby skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, orze-
czoną za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego w stanie nie-
trzeźwości, uprzejmie informuję co następuje.

Z posiadanych danych statystycznych na dzień 4 listopada 2013 r. liczba osa-
dzonych skazanych na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia 
wolności w zamian za nieuiszczoną karę grzywny lub niewykonaną karę ogranicze-
nia wolności za przestępstwo z art. 178a §1 k.k. (prowadzenie pojazdu mechaniczne-
go w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego) wynosiła – 8.489, 
a z art. 178a §2 k.k. (prowadzenie pojazdu innego niż wymieniony w art. 178a §1 k.k. 
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego) wynosiła – 6.162.
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Łączna liczba ww. osób, odbywających kary pozbawienia wolności (w tym kary 
zastępcze pozbawienia wolności) skazanych za przestępstwa z art. 178a §1 i 2 k.k. 
potencjalnie sięgała – 14.651. Należy jednak mieć na uwadze, że osadzeni wskazani 
przy art. 178a §2 k.k. mogą także mieć do wykonania karę za przestępstwo z art. 178a 
§1 k.k.

Ponadto wskazane powyżej osoby w pewnej części przebywające w jednostkach 
penitencjarnych, mają do wykonania także karę pozbawienia wolności orzeczoną za 
przestępstwa z innych przepisów niż art. 178a k.k.

Powyższe dane dotyczą osób, które na dzień 4 listopada 2013 r. odbywały kary po-
zbawienia wolności orzeczone za przestępstwa z art. 178a §1 i 2 k.k. oraz osób, które 
w tym czasie odbywały kary pozbawienia wolności za inne przestępstwa, a po zakoń-
czeniu odbywania tych kar odbywać mają kary pozbawienia wolności za przestępstwa 
z art. 178a §1 lub 2 k.k.

Z wyrazami szacunku 
 
Stanisław Chmielewski
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Oświadczenie senatorów Zdzisława Pudy, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Waldemara Kraski 

oraz Alicji Zając

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

do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi Michała Kłosa 
oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Antoniego Górskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowni 
Panowie!

Z odpowiedzi Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi na oświadczenie se-
natorskie z 6 czerwca 2013 r. wynika, że w okresie od 1 stycznia 2008 r. 
do chwili obecnej prokuratura złożyła siedem wniosków o uchylenie immu-
nitetu i zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów z apelacji 
łódzkiej, przy czym żaden z tych wniosków nie został uwzględniony.

Ze wspomnianej odpowiedzi wynika, że wnioski prokuratury dotyczyły 
dość poważnych przestępstw, między innymi przestępstwa urzędniczego 
(art. 231 k.k.), fałszowania dokumentów (art. 270 k.k.), poświadczenia nie-
prawdy (art. 271 k.k.), niszczenia dokumentów (art. 276 k.k.), a także spo-
wodowania wypadku drogowego (art. 177 §1 k.k.).

Jesteśmy tą informacją zaniepokojeni. Siedem wniosków prokuratury 
i siedem odmów uchylenia immunitetu. To oznacza, że albo prokuratura nie 
miała racji, składając te wnioski, być może miały one charakter szykan wobec 
sędziów, albo też sąd apelacyjny chroni sędziów przed odpowiedzialnością, 
stosując zasadę, że wszyscy są równi wobec prawa, ale sędziowie równiejsi.

Prosimy, by Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyjaśnił, jakie to były 
sprawy i dlaczego nie uchylono sędziom immunitetu.

Prosimy też, by Prokurator Generalny ocenił zasadność i trafność wniosków 
o uchylenie immunitetu sędziów z apelacji łódzkiej, a Minister Sprawiedliwości 
ocenił, czy rozstrzygnięcia odmawiające uchylenia immunitetów sędziowskich 
nie wskazują na nieprawidłowości w postępowaniach dyscyplinarnych.

Do Krajowej Rady Sądownictwa zwracamy się o zainteresowanie się tą 
sprawą i ocenę postępowań o uchylenie immunitetu sędziowskiego w apelacji 
łódzkiej.

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa 
Grzegorz Wojciechowski 
Waldemar Kraska 
Alicja Zając

Oddowiedd 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 13.11.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Zdzisława Pupy złożone wspólnie 

z innymi Senatorami na 41. posiedzeniu Senatu w dniu 17 października 2013 r., 
przekazane przy piśmie Wicemarszałek Senatu Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 21 paź-
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dziernika 2013 r., dotyczące nieuwzględnienia przez sąd dyscyplinarny wniosków pro-
kuratury o uchylenie immunitetu i wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzial-
ności karnej sędziów z apelacji łódzkiej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do chwili 
złożenia oświadczenia, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na wstępie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 9a §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) Mini-
ster Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością 
administracyjną sądów, polegającą na zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego 
urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań z za-
kresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej. Nadzór ten obejmu-
je analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów są-
dów wewnętrznego nadzoru administracyjnego (art. 37f cyt. ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych). Zatem Minister Sprawiedliwości sprawuje nad sądami po-
wszechnymi nadzór administracyjny, który ograniczony jest do organizacyjnej strony 
ich funkcjonowania. Czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkra-
czać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli (art. 9b cyt. ustawy). Oznacza to, 
że Minister Sprawiedliwości nie występuje w imieniu i na rzecz stron w jakichkolwiek 
postępowaniach przed sądami powszechnymi i w żaden sposób nie może ingerować 
w toczące się ani prawomocnie zakończone postępowania sądowe oraz nie wypowiada 
się na temat trafności wydanych orzeczeń, co jest wyłącznie domeną sądowej kontroli 
instancyjnej. Minister Sprawiedliwości nie posiada również uprawnień do sprawowa-
nia bieżącej ani okresowej kontroli toku postępowania w sprawach indywidualnych. 
Decyzja procesowa w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie sędziego do odpo-
wiedzialności karnej zapada w formie uchwały sądu dyscyplinarnego, na którą przy-
sługuje zażalenie do sądu dyscyplinarnego drugiej instancji. W myśl przepisu art. 459 
§3 kpk zażalenie przysługuje stronom, a także osobie, której postanowienie bezpo-
średnio dotyczy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie bowiem z treścią uchwały 
Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2009 r., sygn. akt I KZP 5/09 (opubl. w OSNKW 
z 2009 r., z. 7, poz. 51), w postępowaniu toczącym się przed sądem dyscyplinarnym 
w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności kar-
nej lub na jego tymczasowe aresztowanie odpowiednie zastosowanie mają przepisy 
o postępowaniu dyscyplinarnym, zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, zaś w zakresie nimi nieuregulowanym, koniecznym 
dla zachowania funkcjonalności i standardów rzetelnego procesu, przepisy Kodeksu 
postępowania karnego. Należy w tym miejscu także uzupełniająco wskazać, że przed-
miotowe postępowanie ma charakter sui generis. odrębny od postępowania stricte 
dyscyplinarnego, jakiemu podlegają sędziowie sądów powszechnych.

Gdy rozważać zaś zagadnienie bezstronności sądu rozpoznającego sprawę o wy-
rażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, to jej procesowe 
gwarancje zamieszczone są w przepisach rozdziału 2 działu II Kodeksu postępowania 
karnego, zawierających zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne przesłanki wyłącze-
nia sędziego od udziału w sprawie. Prawo inicjatywy w powyższym zakresie, tj. złoże-
nia wniosku o wyłączenie sędziego, posiadają również strony postępowania. Przepisy 
te znajdują swoje zastosowanie również w postępowaniu immunitetowym.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu
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Oddowiedd�  
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 22.11.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu man-

datu posła i senatora (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 roku, Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) 
oraz art. 49 ust. 4 i 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 
1990 roku Regulamin Senatu (tekst jednolity – M.P. z 2010 roku, Nr 39, poz. 542 
z późn. zm.), przedstawiam na ręce Pana Marszałka pisemną odpowiedź na oświad-
czenie złożone przez senatora Zdzisława Pupę, wspólnie z innymi senatorami, na 
41. posiedzeniu Senatu, w dniu 17 października 2013 r., dotyczące wniosków pro-
kuratury o zezwolenie na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej, przeka-
zane Prokuratorowi Generalnemu przez Wicemarszałka Senatu RP Panią Marię Pań-
czyk-Pozdziej, przy piśmie oznaczonym sygnaturą BPS/043-41-1796-PG/13 z dnia 
21 października 2013 roku.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 
2013 r. powszechne jednostki organizacyjne prokuratury skierowały do Sądu Apela-
cyjnego w Łodzi, jako Sądu Dyscyplinarnego pięć wniosków o pociągnięcie sędziego do 
odpowiedzialności karnej, przy czym w jednej ze spraw prokuratura kierowała wobec 
tego samego sędziego dwa wnioski, a w dwóch sprawach wnioski zostały zarejestrowa-
ne w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi dwukrotnie, po uchyleniu uchwał tego sądu przez 
Sąd Najwyższy. Wnioski te zostały skierowane w następujących sprawach:

1/ 2 Ds. 2/09 Prokuratury Rejonowej w Wadowicach (kolejne sygnatury: 
Ds. 464/11/S i Ds. 2116/12) dotycząca wypadku komunikacyjnego z udziałem sę-
dziego Sądu Okręgowego w Krakowie. W sprawie tej skierowano dwa wnioski o po-
ciągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Pierwszy wniosek został skierowany 
w dniu 8 kwietnia 2009 r. Uchwałą z dnia 19 czerwca 2009 r. (AS Do 2/09) Sąd 
Apelacyjny w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny zezwolił na pociągnięcie sędziego do odpo-
wiedzialności karnej.

Uchwała ta została uchylona przez Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny uchwałą 
z dnia 27 maja 2010 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny, po kolejnym za-
rejestrowaniu wniosku prokuratury, uchwałą z dnia 11 października 2010 r. (AS Do 
4/10) odmówił uwzględnienia wniosku. Prokuratura Rejonowa w Wadowicach skie-
rowała kolejny wniosek o zezwolenie sędziego na pociągnięcie do odpowiedzialności 
karnej. Postanowieniem z dnia 26 marca 2012 r. (AS Do 3/12) Sąd Apelacyjny w Łodzi 
– Sąd Dyscyplinarny umorzył postępowanie w przedmiocie wniosku o zezwolenie na 
pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej;

2/ 1 Ds. 2450/09 Prokuratury Rejonowej w Łowiczu dotycząca przerobienia doku-
mentu. W sprawie tej Prokuratura Rejonowa w Łowiczu skierowała wniosek o zezwo-
lenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Uchwałą z dnia 20 wrześ-
nia 2010 r. (AS Do 2/10) Sąd Apelacyjny w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny nie uwzględnił 
wniosku prokuratury;

3/ Ap V Ds. 17/09/S Wydziału V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Ko-
rupcji Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie dotycząca płatnej protekcji. W sprawie tej 
skierowano w dniu 29 listopada 2011 r. wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędzie-
go do odpowiedzialności karnej. Uchwałą z dnia 27 sierpnia 2012 r. (AS Do 6/12) Sąd 
Apelacyjny w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny odmówił zezwolenia na pociągnięcie sędziego 
do odpowiedzialności karnej. Uchwała ta została zaskarżona przez prokuratora. Sąd 
Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny uchwałą z dnia 10 stycznia 2013 r. uchylił zaskarżone 
orzeczenie. Sąd Apelacyjny w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny, po kolejnym zarejestrowa-
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niu wniosku prokuratury, uchwałą z dnia 4 listopada 2013 r. (AS Do 2/13) odmówił 
uwzględnienia wniosku;

4/ 2 Ds. 391/12/S Prokuratury Rejonowej w Tarnowie dotycząca wypadku ko-
munikacyjnego z udziałem sędziego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Uchwałą z dnia 
4 czerwca 2012 r. (AS Do 7/12) Sąd Apelacyjny w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny odmówił 
zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

Wymienione powyżej wnioski zostały poddane ocenie w ramach działań nad-
zorczych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że wniosek w sprawie 
2 Ds. 391/12/S Prokuratury Rejonowej w Tarnowie został skierowany przedwcześnie, 
bez wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, a przede wszystkim bez wnikliwej 
analizy końcowych wniosków opinii biegłego.

Jako niewłaściwe zostało ocenione skierowanie powtórnego wniosku w sprawie 
2 Ds. 2/09 Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, gdyż w tym zakresie istniała ujem-
na przesłanka procesowa określona w art. 17 §1 pkt 7 k.p.k.

W odniesieniu do pozostałych wniosków przeprowadzone działania nadzorcze nie 
dostarczają krytycznych uwag.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Oddowiedd�  
WICEPREZESA 
SĄDU APELACYJNEGO w ŁODZI

Łódź, 4 listopada 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani!
W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 21 października 2013 r. Nr BPS/043-41-1796- 

-SA/13 uprzejmie informuję, że po osobistym zbadaniu akt spraw stwierdziłem, iż 
w okresie czasu od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej do Sądu Apelacyjnego w Ło-
dzi – Sądu Dyscyplinarnego wpłynęły wnioski prokuratora o uchylenie immunitetu 
i zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wobec pięciu sędziów, w tym 
tylko co do jednego sędziego orzekającego w apelacji łódzkiej. W piśmie z dnia 11 lipca 
2013 r. Nr Ka VIII 1180/13/13 ASD kor.og. podano, że wpłynęło 7 wniosków proku-
ratora o uchylenie immunitetu opierając się na danych wynikających z repertorium 
i nie uwzględniając faktu, że wobec dwóch sędziów orzeczenia Sądu I instancji zostały 
uchylone przez Sąd Najwyższy z przekazaniem do ponownego rozpoznania i sprawy te 
zostały wpisane do repertorium pod nowe numery.

Z akt spraw wynika, że wnioski o uchylenie immunitetu i zgody na pociągnięcie do 
odpowiedzialności karnej dotyczyły następujących sędziów:

1) Sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi podejrzanej o doko-
nanie czynu z art. 270 §1 k.k. i art. 18 §2 k.k. w zw. z art. 276 k.k. Sąd Apelacyjny 
w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny uchwałą z dnia 20 września 2010 r. odmówił zezwole-
nia. Zażalenie od tej uchwały wniósł prokurator. Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny 
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uchwałą z dnia 25 stycznia 2011 r. utrzymał w mocy zaskarżoną uchwałę. Sprawa 
dotyczyła modyfikacji sporządzonego i podpisanego wyroku, która nie pogorszyła, ani 
nie polepszyła sytuacji procesowej oskarżonego;

2) Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie podejrzanego o dokonanie czy-
nu z art. 177 §1 k.k. Sąd Apelacyjny w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny uchwałą z dnia 
19 czerwca 2009 r. zezwolił na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. 
Zażalenie od tej uchwały wnieśli obrońca sędziego i Zastępca Rzecznika Dyscyplinar-
nego dla Apelacji Krakowskiej w części dotyczącej odstąpienia od zawieszenia sędzie-
go w czynnościach służbowych oraz obniżenia wynagrodzenia. Sąd Najwyższy – Sąd 
Dyscyplinarny postanowieniem z dnia 27 maja 2010 r. na podstawie art. 430 §1 w zw. 
z art. 429 §1 k.k. w zw.z art. 128 usp i art. 112 §8 i 9 usp zażalenie Z-cy Rzeczni-
ka Dyscyplinarnego pozostawił bez rozpoznania, a po rozpoznaniu zażalenia sędziego 
uchwałą z dnia 27 maja 2010 r. uchylił uchwałę I instancji i przekazał sprawę do 
ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny, po ponownym 
rozpoznaniu wniosku, uchwałą z dnia 11 października 2010 r. odmówił zezwolenia 
na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Od tej uchwały prokurator nie 
wniósł środka odwoławczego;

3) Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie podejrzanego o dokonanie czynu 
z art. 177 §1 k.k. – był to kolejny wniosek prokuratora dotyczący zezwolenia na po-
ciągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego opisanego w pkt. 2. Sąd Apelacyjny 
w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny postanowieniem z dnia 26 marca 2012 r. na podstawie 
art. 17 §1 pkt 7 k.p.k w zw. z art. 128 usp umorzył postępowanie w sprawie. Zażalenie 
od postanowienia wniósł prokurator. Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny postanowie-
niem z dnia 17 lipca 2012 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie;

4) Sędziego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie podejrzanego o dokonanie czynu 
z art. 177 §1 k.k. i art. 94 §2 k.w. w zw. z art. 10 §1 k.w. Sąd Apelacyjny w Łodzi – Sąd 
Dyscyplinarny uchwałą z dnia 4 czerwca 2012 r. odmówił zezwolenia na pociągnięcie 
sędziego do odpowiedzialności karnej. Od uchwały tej prokurator nie wniósł środka 
odwoławczego.

5) Sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie podejrzanego o dokonanie czynu 
z art. 230 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Uchwałą z dnia 27 sierpnia 2012 r. Sąd Apela-
cyjny w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny odmówił zezwolenia na pociągnięcie sędziego do 
odpowiedzialności karnej. Odwołanie od uchwały wniósł prokurator. Uchwałą z dnia 
10 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny uchylił zaskarżoną uchwałę 
i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa jest aktualnie w toku – z uwa-
gi na konieczność wykonania czynności zleconych przez Sąd Najwyższy i wnioski do-
wodowe. Kolejny termin wyznaczono na dzień 4 listopada 2013 r.

Uprzejmie informuję, że powody odmowy zezwolenia na pociągnięcie sędziego do 
odpowiedzialności karnej wskazane są w uzasadnieniach uchwał, które zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, sporządzone są z urzędu w każdej sprawie.

Z poważaniem 
 
WICEPREZES 
SĄDU APELACYJNEGO 
w Łodzi 
Zdzisław Klasztorny
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Oddowiedd 
PRZEWODNICZĄCEGO 
KRAJOWEJ RADY 
SĄDOWNICTWA

Warszawa, 11 grudnia 2013 r.

Pani Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W związku z pismem z dnia 21 października 2013 r. dotyczącym oświadczenia 

czterech Senatorów, złożonego na 41. posiedzeniu Senatu w dniu 17 października 
2013 r., w sprawie postępowań o uchylenie immunitetów sędziowskich w okręgu Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi, uprzejmie informuję, że Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa 
zapoznało się z nadesłanymi przez Prezesa Sądu Apelacyjnego wyjaśnieniami i stwier-
dziło, że sprawa dotyczy treści orzeczeń sądów dyscyplinarnych, których ocena nie 
leży w kompetencjach Rady.

Z poważaniem 
 
SSN Antoni Górski
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Oświadczenie senatorów Zdzisława Pudy, 
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Alicji Zając

skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Dotarły do nas informacje, iż Najwyższa Izba Kontroli planuje przeprowa-

dzenie kontroli w zakresie elektrowni wiatrowych zbudowanych w latach 
2009–2013. Bardzo nas cieszy ta informacja, bowiem do naszych biur wpływają 
liczne protesty lokalnych społeczności związane z procesem budowy lądowych 
farm wiatrowych. W związku z przeprowadzaną kontrolą przez Najwyższą Izbę 
Kontroli polecamy uwadze Pana Prezesa oświadczenia senatorskie złożone na: 
29. posiedzeniu Senatu w dniu 21 marca 2013 r. skierowane do głównego 
inspektora ochrony środowiska w sprawie energetyki wiatrowej; 28. posiedze-
niu Senatu w dniu 7 marca 2013 r. skierowane do prezesa Rady Ministrów 
w sprawie elektrowni wiatrowych i biogazowni; 18. posiedzeniu Senatu w dniu 
4 października 2012 r. skierowane do ministra środowiska w sprawie elek-
trowni wiatrowych wraz z odpowiedziami. Prosimy o uwzględnienie w kontroli 
realizowanej przez NIK problemów w nich poruszonych.

Z góry dziękujemy za niezwłoczne poinformowanie o wynikach kontroli.

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa 
Grzegorz Wojciechowski 
Alicja Zając

Oddowiedd�  
WICEPREZESA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 25 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej przekazujące 

oświadczenie złożone przez Pana Senatora Zdzisława Pupę oraz grupę Senatorów RP 
zainteresowanych prowadzoną aktualnie przez NIK ogólnopolską kontrolą nt. „Loka-
lizacja i budowa farm wiatrowych”, uprzejmie informuję, że niektóre aspekty pod-
niesione w oświadczeniach złożonych na posiedzeniach Senatu są objęte wskazaną 
kontrolą, której głównym celem jest zbadanie przestrzegania ograniczeń związanych 
z lokalizacją i budową farm wiatrowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad za-
gospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia 
uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Jednocześnie informuję, że na obecnym etapie zaawansowania czynności kon-
trolnych, brak jest możliwości poszerzenia ich zakresu o dodatkowe zagadnienia wy-
kraczające poza założenia programowe kontroli. Mogę jednakże zapewnić, iż zostaną 
one uwzględnione w przewidzianej wstępnie do realizacji odrębnej kontroli na temat 
finansowania i wykorzystywania energii wiatrowej.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Wojciech Kutyła
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Oddowiedd�  
PREZESA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 22 sierpnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji dotyczącej przekazanych do Naj-

wyższej Izby Kontroli oświadczeń przez: pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
oraz grupę Senatorów RP i pana Zdzisława Pupę oraz grupę Senatorów RP, wniosku-
jących o przeprowadzenie kontroli w zakresie lokalizacji i budowy elektrowni wiatro-
wych, uprzejmie informuję, że została zakończona ogólnopolska kontrola nt. „Lokali-
zacja i budowa lądowych farm wiatrowych” prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli 
od sierpnia 2013 r.

Wyniki kontroli ujawniły, że niedookreślone dla tego obszaru działalności prawo-
dawstwo, a także niejednolita doktryna i orzecznictwo, nie gwarantowały w dosta-
tecznym stopniu lokalizowania elektrowni w bezpieczny dla środowiska i społecznie 
akceptowalny sposób.

Ustalenia kontroli pozwoliły na zidentyfikowanie występujących problemów i nie-
prawidłowości a związanych m.in. z przestrzeganiem procedur związanych z uchwa-
laniem przez rady gmin dokumentów w zakresie zagospodarowania przestrzennego, 
wydawaniem przez wójtów i burmistrzów decyzji dotyczących lokalizacji farm wiatro-
wych, z metodologią pomiaru hałasu wytwarzanego przez elektrownie wiatrowe czy też 
z obszarami i gruntami podlegającymi ochronie.

Powyższe okoliczności wskazują na potrzebę podjęcia inicjatywy legislacyjnej przez 
Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Środowiska celem jednoznacznego i przejrzy-
stego określenia zasad lokalizacji i budowy lądowych farm wiatrowych w Polsce.

W załączeniu przekazuję dla zainteresowanych Senatorów Informację o wynikach 
kontroli, której tekst jest także dostępny na BIP NIK, w zakładce: http://www.nik.gov.
pl/plik/id.6804.vp.8637.pdf.

Z wyrazami szacunku 
 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prokuratorze!
Uzyskaliśmy informację, że Sąd Najwyższy zakwestionował tryb 

przenoszenia sędziów ze zlikwidowanych z dniem 1 stycznia 2013 r. sądów 
rejonowych. Akty przeniesienia sędziów zostały wydane przez podsekre-
tarza stanu, choć powinien je wydać minister sprawiedliwości. Przeniesieni 
w ten bezprawny sposób sędziowie nie mają tytułu prawnego do orzekania, 
a wydane przez nich orzeczenia mogą być uznane za nieważne.

Prosimy Pana Premiera o wyjaśnienie tej sytuacji. Kto jest odpowiedzial-
ny za nieprawidłowe przeniesienie sędziów i jakie są konsekwencje tej sytu-
acji? Ile orzeczeń zostanie wskutek tego uznane za nieważne, ile postępowań 
trzeba będzie powtórzyć? Jakie będą społeczne i budżetowe koszty tej sytu-
acji? Czy Pan Premier wyciągnie wnioski personalne wobec osób odpowie-
dzialnych za nieprawidłowe, niezgodne z prawem przenoszenie sędziów do 
orzekania w innych sądach?

Do Prokuratora Generalnego mamy następujące pytanie: czy przewiduje 
Pan wnoszenie środków prawnych dotyczących orzeczeń wydanych przez 
nieprawidłowo przeniesionych sędziów?

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski

Oddowiedd�  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 15.11.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Sekretarza Stanu wy-

konującego zadania sekretarza do spraw parlamentarnych z dnia 25 października 
2013 r. nr DSPA-4813-941-(1)/1, przy którym nadesłano oświadczenie złożone przez 
senatorów Wojciecha Skurkiewicza i Grzegorza Wojciechowskiego na 41. posiedzeniu 
Senatu w dniu 17 października 2013 r. w sprawie przenoszenia sędziów na inne miej-
sce służbowe w związku z reorganizacją sądów rejonowych, jaka została przeprowa-
dzona z dniem 1 stycznia 2013 r. uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Mocą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. 
w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1121) 
z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonano zniesienia 79 sądów rejonowych, w których 
orzekało łącznie 545 sędziów, którzy (pomijając nieliczne przypadki przeniesienia sę-
dziów do sądów przez nich wskazanych) zostali przeniesieni, bez ich zgody do innych 
sądów. W każdym przypadku decyzję o ich przeniesieniu podpisywał z upoważnienia 
Ministra Sprawiedliwości Podsekretarz Stanu, co pozostawało w zgodzie z dotychcza-
sową ugruntowaną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz treścią art. 37 ust. 1 
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ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 392 
ze zm.). W ocenie Ministra Sprawiedliwości przyjęta praktyka w tym zakresie była 
prawidłowa.

Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r. wydana 
w sprawie III CZP 46/13 zapadła na skutek pytania prawnego zadanego przez Sąd Re-
jonowy w Lęborku, dotyczącego uprawnienia do orzekania przez sędziego, co do któ-
rego decyzję o przeniesieniu na inne stanowisko służbowe ze zlikwidowanego z dniem 
1 stycznia 2013 r. Sądu Rejonowego w Bytowie wydał z upoważnienia Ministra Spra-
wiedliwości Podsekretarz Stanu.

W omawianej uchwale Sąd Najwyższy wskazał – decyzja Ministra Sprawiedliwości 
o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe wydana na podstawie art. 75 §3 
w zw. z art. 75 §2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427) – jeżeli jest zgodna z prawem 
wywołuje skutek od chwili doręczenia jej sędziemu”. Uzasadniając uchwałę Sąd Naj-
wyższy wskazał między innymi, że przewidziane w art. 75 §3 w zw. z art. 75 §2 pkt 1 
p.u.s.p. uprawnienie do przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe przysługuje 
wyłącznie Ministrowi Sprawiedliwości, w związku z czym nie może być przekazane 
innej osobie, w tym sekretarzowi lub podsekretarzowi stanu. (..). Podejmując ją, Mini-
ster Sprawiedliwości ponosi osobistą odpowiedzialność prawną i ustrojową, której nie 
może się wyzbyć ani scedować na inne osoby. Jednocześnie Sąd Najwyższy podniósł, 
że okoliczności powodujące nieważność postępowania sąd bierze pod rozwagę z urzę-
du w każdym stanie sprawy, bada zatem także czy skład sądu jest zgodny z prawem. 
Nadto w uzasadnieniu uchwały wskazano, że decyzja o przeniesieniu sędziego na inne 
miejsce służbowe nie jest decyzją administracyjną oraz że niezależnie od odwołania 
złożonego przez sędziego jest ona skuteczna z chwilą doręczenia.

Wyżej cytowana uchwała została wydana w jednostkowej sprawie dotyczącej kon-
kretnego podmiotu i nie ma mocy obowiązującej w zakresie dotyczącym innych spraw.

Podgląd wyrażony w uchwale (której nie nadano mocy zasady prawnej w trybie 
art. 61 §6 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym j.t. Dz. U z 2013 r., 
poz. 499) w zakresie braku możliwości scedowania uprawnienia Ministra Sprawied- 
liwości innej osobie, w tym Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu działającemu 
w ramach udzielonego mu upoważnienia, jak wskazano powyżej, stanowi odstępstwo 
od dotychczas ustalonej linii orzecznictwa.

Dla poparcia przedmiotowego twierdzenia wskazuję na:
– Uchwałę pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2007 r. OSNKW 

2008/3/23, zgodnie z którą ustawowe uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do dele-
gowania sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie (art. 77 §1 usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych) może być w jego zastępstwie (art. 37 ust. 5 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dz. U. z 2003 r. , Nr 24, poz. 199 
ze zm. ) albo z jego upoważnienia (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
dzie Ministrów, Dz. U. z 2013 r., Nr 24, poz. 199 ze zm.) wykonywane przez sekretarza 
stanu lub podsekretarza stanu. W uzasadnieniu tej uchwały wskazano między innymi, 
że oczywiste jest że ani sekretarz stanu, ani podsekretarz stanu, działający w oparciu 
o art. 37 ust. 1 urm nie są zastępcami ministra, a jedynie działają w ramach szczegóło-
wego upoważnienia do wykonywania kompetencji. Wykonują ją na rachunek i w imie-
niu organu, co do którego ustawowo te kompetencje należą.

– Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2012 r. LEX nr 1215804, 
zgodnie z którym ani sekretarz stanu, ani podsekretarz stanu, działający w opar-
ciu o art. 37 ust 1 ustawy o Radzie Ministrów nie są zastępcami ministra, a jedynie 
działają w ramach szczególnego rodzaju upoważnienia do wykonywania kompeten-
cji. Wykonują je na rachunek i w imieniu organu, do którego te kompetencje należą. 
Powołując się w uzasadnieniu uchwały na uchwałę z dnia 14 listopada 2007 r. 
OSNKW 2008/2, w której wyrażono pogląd wiążący dla pozostałych składów Sądu 
Najwyższego, zaznaczono, że wprawdzie uchwała ta w pierwszym rzędzie dotyczyła 
problematyki delegacji sędziego, jednak merytorycznie odnosiła się do wszystkich 
przyznanych ustawowo danemu ministrowi (w tym wypadku Ministrowi Sprawiedli-
wości) kompetencji.



41. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2013 r. 113

Wskazane poglądy wyznaczały dotychczasową linię orzecznictwa, czego potwier-
dzeniem jest to, że do chwili obecnej Sąd Najwyższy rozpoznał szereg nadzwyczajnych 
środków zaskarżenia (w okresie od 2008 r. do końca pierwszego półrocza 2013 r. 
ponad 1400 spraw, w tym skargi kasacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych, 
skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia w takich sprawach oraz ka-
sacje w sprawach karnych) w sprawach, wśród których niewątpliwie musiały być 
orzeczenia wydane przez sędziów delegowanych czy też przeniesionych bez ich zgody 
na inne miejsce służbowe, decyzją podpisaną z upoważnienia Ministra Sprawiedli-
wości przez Sekretarza Stanu czy też Podsekretarza Stanu. Zaznaczam przy tym, że 
w 2008 r. dokonano zniesienia Sądu Rejonowego w Poznaniu, a w 2009 r. zniesie-
nia Sądu Rejonowego w Szczecinie, a zatem bardzo dużych sądów, których sędziowie 
w tym trybie zostali przeniesieni do nowo powstałych jednostek i których sprawy po 
tym przeniesieniu stanowiły z pewnością przedmiot analiz Sądu Najwyższego.

W żadnej z rozpoznawanych spraw Sąd Najwyższy nie podniósł problemu bra-
ku uprawnienia do orzekania danego sędziego delegowanego lub przeniesionego bez 
zgody na inne miejsce służbowe mocą decyzji podpisanej przez Sekretarza Stanu lub 
Podsekretarza Stanu, pomimo tego co sam wskazał Sąd Najwyższy w analizowanej 
uchwale z dnia 17 lipca 2013 r., że nieważność postępowania sąd bierze pod rozwa-
gę z urzędu w każdym stanie sprawy, bada zatem także czy skład sądu jest zgodny 
z prawem.

Dodatkowo zaznaczam, że pogląd wyrażony w omawianej uchwale co do wyłącz-
ności kompetencji Ministra Sprawiedliwości do podpisywania decyzji w przedmio-
cie przeniesienia sędziów na inne miejsce służbowe nie jest poglądem podzielanym 
przez wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, na co wskazuje analiza wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 16 października 2013 r. wydanego w sprawie sygn. akt III KK 
280/13. Uzasadniając to orzeczenie Sąd Najwyższy wskazał wprost, że skład orze-
kający w niniejszej sprawie nie podziela kierunku wykładni, przyjętego w uchwale 
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r., II CZP 46/13, 
w zakresie, w którym uznaje, że dla  interpretacji uprawnienia Ministra Sprawiedli-
wości wynikającego z art. 75 §3 prawa o ustroju sądów powszechnych, nie mają 
zastosowania przepisy art. 37 ust. 1 i ust. 5 ustawy o Radzie Ministrów. Kompetencja 
Ministra Sprawiedliwości do przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe w wy-
padku zniesienia sądu wynika wprost z art. 75 §3 w związku z art. 75 §2 pkt 1 prawa 
o ustroju sądów powszechnych. W chwili obecnej przepis ten korzysta z domniemania 
zgodności z Konstytucją RP, przy czym istotne znaczenie ma okoliczność, że Trybu-
nał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 marca 2013 r., K 27/12 (OTK – A 2013, nr 3, 
poz. 29), uznał art. 20 prawa o ustroju sądów powszechnych za zgodny z Konstytu-
cją. W kwestii możliwości zastępstwa Ministra Sprawiedliwości w wykonywaniu jego 
kompetencji wypowiedział się pełny skład Sądu Najwyższego (zob. w tym przedmio-
cie szerokie rozważania w uzasadnieniu uchwały z dnia 14 listopada 2007 r., BSA 
I – 4110 – 5/07). Ten kierunek wykładni przyjęto również w uchwale składu siedmiu 
sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2009 r., I KZP 23/08, OSNKW2008, 
z. 3, poz. 19; uzasadnienie postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 27 stycznia 2009 r., I KZP 24/08, OSNKW 2009, z. 3, poz. 20; uchwała z dnia 
28 października 2009 r., I KZP 19/09, OSNKW 2009, z. 11, poz. 92; postanowienie 
z dnia 19 maja 2009 r., II KK 169/08, OSNKW 2009, z.7, poz. 58; postanowienie 
z dnia 25 stycznia 2012 r., SNO 47/11. W świetle powyższego w realiach sprawy 
brak podstaw do przyjęcia, by zaistniała bezwzględna przesłanka odwoławcza okreś-
lona w art. 439 §1 pkt 2 k.p.k.

Przedmiotowa uchwała z dnia 17 lipca 2013 r. spowodowała sytuację, w której 
część sędziów przeniesionych na inne miejsce służbowe mocą decyzji podpisanej przez 
Sekretarza lub Podsekretarza Stanu powstrzymuje się od wykonywania obowiązków 
orzeczniczych. Obecnie, według stanu na dzień 13 listopada 2013 r., nie orzeka 128 
sędziów w 32 sądach rejonowych. Sytuacja ta nie dotyczy jedynie sędziów przeniesio-
nych w wyniku reorganizacji sądów rejonowych, jaka została przeprowadzona z dniem 
1 stycznia 2013 r., ale także sędziów przeniesionych do innych sądów w wyniku wcześ- 
niejszych reorganizacji przeprowadzonych od 1997 r. Łączna liczba sędziów przenie-
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sionych w tym trybie od 1997 r. wynosi ponad 1200 osób, wśród których są sędziowie, 
którzy powołując się na treść uchwały wnioskują o przeniesienie ich w stan spoczyn-
ku wskazując, że nie mogą wykonywać władzy jurysdykcyjnej w sądzie, do którego 
zostali przeniesieni. Część sądów rozpoznających środki odwoławcze od orzeczeń, ja-
kie zapadły w sądach rejonowych uchyla orzeczenia wydane przez przeniesionych sę-
dziów powołując się na bezwzględną przesłankę odwoławczą związaną z niewłaściwym 
składem sądu. Według stanu na dzień 12 listopada 2013 r. z tych przyczyn uchylono 
wyroki w 132 sprawach.

Stojąc na stanowisku, że zarówno Sekretarz jak i Podsekretarz Stanu są upraw-
nieni do podpisywania z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości decyzji o przeno-
szeniu sędziów na inne miejsce służbowe, dostrzegając rozbieżności w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego dotyczące przedmiotowych kwestii oraz mając na uwadze interes 
społeczny i powagę wymiaru sprawiedliwości w dniu 11 października 2013 r. Minister 
Sprawiedliwości zwrócił się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozważenie 
przedstawienia na podstawie art. 60 §1 ustawy o Sądzie Najwyższym, Pełnemu Skła-
dowi Sądu Najwyższego wniosku o rozstrzygnięcie ujawnionych w orzecznictwie tego 
Sądu rozbieżności w wykładni prawa. W odpowiedzi na ten wniosek Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego w piśmie z dnia 23 października 2013 r. nr L Prez. 672/13 poinfor-
mował Ministra Sprawiedliwości, że wobec ujawnionych rozbieżności w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego podjął decyzję o przedstawieniu Pełnemu Składowi Sądu Najwyż-
szego zagadnienia prawnego dotyczącego przedmiotowego problemu.

Dlatego też, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przez Pełen Skład 
Sądu Najwyższego nie sposób wskazać, jakie ostatecznie będą konsekwencje uchwały 
z dnia 17 lipca 2013 r.

Nadto w dniu 4 listopada 2013 r. Minister Sprawiedliwości zwrócił się do Pana An-
toniego Górskiego – przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa o rozważenie przez 
Krajową Radę Sądownictwa stanowiska wobec odmowy przez niektórych sędziów peł-
nienia czynności orzeczniczych zarówno pod kątem prawnym, jak i społecznym – zwią-
zanym z koniecznością niezakłóconego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Do 
chwili obecnej Krajowa Rada Sądownictwa nie odpowiedziała na ten apel.

Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco monitoruje sytuację powstałą w sądach 
po opublikowaniu uzasadnienia omawianej uchwały.

Opisane powyżej stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wszelkie działa-
nia podejmowane przez resort w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji są na bieżąco 
przekazywane zarówno środowisku sędziowskiemu jak też społeczeństwu poprzez ko-
munikaty zamieszczane na stronie internetowej www.ms.gov.pl.

Z należnym szacunkiem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Jerzy Kozdroń 
Sekretarz Stanu
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Oddowiedd 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 19.11.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatorów: Pana Wojciecha Skurkie-

wicza oraz Pana Grzegorza Wojciechowskiego, podczas 41. posiedzenia Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej w dniu 17 października 2013 roku, przekazane Prokuratorowi 
Generalnemu w dniu 25 października 2013 roku, uprzejmie przedstawiam następu-
jące stanowisko.

Treść oświadczenia złożonego przez Panów Senatorów i sformułowanego w nim 
pytania, mimo iż tego wyraźnie nie wskazano, nawiązuje do uchwały składu siedmiu 
sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 roku, sygn. III CZP 46/13, podjętej 
w trybie art. 390 §1 Kodeksu postępowania cywilnego, zawierającej rozstrzygnięcie za-
gadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Rejonowy w Lęborku VI Zamiejscowy 
Wydział Cywilny w Bytowie. W uchwale tej Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że decyzja 
Ministra Sprawiedliwości o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe, wydana 
na podstawie art. 75 §3 w związku z art. 75 §2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427) – 
jeżeli jest zgodna z prawem – wywołuje skutek od chwili doręczenia jej sędziemu.

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy stwierdził, że przewidziane w art. 75 §3 
w związku z art. 75 §2 pkt 1 ustawy uprawnienie do przeniesienia sędziego na inne 
miejsce służbowe przysługuje wyłącznie Ministrowi Sprawiedliwości, w związku z czym 
nie może być przekazane innej osobie, w tym sekretarzowi lub podsekretarzowi stanu. 
Sprzeciwia się temu między innymi zasada równorzędności między przedstawicielami 
władzy wykonawczej i sądowniczej.

Uchwała Sądu Najwyższego została podjęta w związku z wystąpieniem poważnych 
wątpliwości prawnych, mieszczących się w stanie faktycznym rozstrzyganej przez Sąd 
Rejonowy w Lęborku konkretnej sprawy cywilnej. W związku z powyższym oraz zgod-
nie z treścią przepisu art. 390 §2 k.p.c. wiąże ona sąd tylko w danej sprawie. Po-
gląd ten jest powszechnie aprobowany w orzecznictwie i doktrynie. Podkreśla się, że 
uchwała rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże sądy w danej sprawie – nie tylko 
sąd drugiej instancji, ale i sąd pierwszej instancji w razie przekazania mu sprawy do 
ponownego rozpoznania, sąd drugiej instancji rozpoznający ponownie sprawę i Sąd 
Najwyższy rozstrzygający skargę kasacyjną. Ze związania treścią uchwały wynika nie 
tylko niemożność dokonania odmiennej oceny prawnej, ale i niedopuszczalność po-
nownego zwrócenia się przez sąd drugiej instancji o rozstrzygnięcie tego samego za-
gadnienia prawnego. Związanie uchwałą zachodzi tylko w danej sprawie, w innych 
sprawach treść i uzasadnienie uchwały mogą jedynie stanowić pomoc przy dokony-
waniu wykładni prawa (postanowienie S.N. z dnia 19 października 1995 roku, sygn. 
I PZP 29/95; Mariusz P. Wójcik – Komentarz do art. 390 Kodeksu postępowania cy-
wilnego; System Informacji Prawnej Lex).

Powyższe oznacza, że w innych sprawach, w których występuje podobne zagadnie-
nie prawne, kierowanie się poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w treści uchwały 
sygn. III CZP 46/13 pozostawione zostało dyskrecjonalnej władzy sędziego i ewentual-
nemu zaakceptowaniu lub odrzuceniu wyrażonych w tym judykacie poglądów.

Należy zauważyć i podkreślić, że dotychczasowy dorobek orzeczniczy Sądu Naj-
wyższego pozostaje w opozycji do kategorycznych stwierdzeń zawartych w uchwale 
Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 roku. W tej materii należy odwołać się do 
uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2007 roku, sygn. BSA 
1-4110-5/07, czy też postanowienia z dnia 25 stycznia 2012 roku, sygn. SNO 47/11, 



41. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2013 r.116

przedstawiających odmienny pogląd od zaprezentowanego w przedmiotowej uchwale, 
jak również wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2013 roku w sprawie 
o sygn. III KK 280/13 wydanego na skutek kasacji Prokuratora Generalnego.

Powyższe wskazuje, że pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale sygn. III CZP 
46/13 jest tylko wskazówką interpretacyjną, jak się okazuje niejednolitą, dotyczącą 
piastuna monokratycznego organu państwa oraz podmiotu działającego z jego upo-
ważnienia i co stanowczo należy podkreślić, wiąże sąd orzekający w danej sprawie.

W świetle powyższego nie znajduję uzasadnienia prawnego do podejmowania 
z urzędu przez Prokuratora Generalnego oraz podległych mi prokuratorów czynności 
polegających na inicjowaniu postępowań w kierunku wzruszenia orzeczeń sądowych 
wydanych przez sędziów przeniesionych na inne miejsce służbowe decyzją podjętą 
przez osobę, działającą z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości.

Jednocześnie uprzejmie informuję Panią Marszałek, że na dzień 28 stycznia 2014 
roku został wyznaczony termin posiedzenia pełnego składu Sądu Najwyższego dla roz-
poznania wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżno-
ści w wykładni prawa, występującego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w zakresie 
dotyczącym następującego zagadnienia prawnego: „czy w podjęciu decyzji o przenie-
sieniu sędziego na inne miejsce służbowe, wydanej na podstawie art. 75 §3 w związku 
z art. 75 §2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) Minister Sprawiedliwo-
ści może być zastąpiony przez sekretarza lub podsekretarza stanu?”.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Mimo kilkukrotnego kierowania do Pana naszych oświadczeń, Pan Proku-

rator Generalny odmawia wniesienia kasacji w sprawie Jana P. skazanego 
przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności za przypisane mu podwójne zabójstwo.

Sprawa ta nie daje nam spokoju, albowiem do skazania Jana P. doszło 
w sytuacji, gdy nie było przeciw niemu żadnych bezpośrednich dowodów 
ani też żadnych poszlak, istniała zaś nawet istotna kontrposzlaka w postaci 
obcego włosa, niepochodzącego ani od skazanego, ani od ofiar, znalezionego 
na miejscu zbrodni. Pan Prokurator Generalny deklarował podjęcie dodat-
kowych badań i porównanie tego włosa ze śladami ujawnionymi na miejscu 
innej podobnej zbrodni dokonanej w zbliżonym czasie w Białymstoku.

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zwrócił uwagę na jeszcze jedną 
okoliczność: Z uzasadnienia wyroku skazującego Jana P. wynika, że sąd ob-. wynika, że sąd ob- wynika, że sąd ob-
szernie analizował okoliczności dotyczące czterech innych osób, znajdujących 
się w kręgu potencjalnie podejrzanych, między innymi Wojciecha R., u którego 
znaleziono starannie przygotowany opis jego zachowania w dniach zbrodni 
i nie wyjaśniono, dlaczego ten opis został przez niego przygotowany.

Nurtuje nas kwestia, czy włos znaleziony na miejscu zbrodni przy-
pisanej Janowi P. został zbadany pod kątem pochodzenia od innych poten-
cjalnie podejrzanych osób, czy też poprzestano na wykluczeniu, że to nie 
był włos P., a w szczególności – czy wykluczono pochodzenie tego włosa 
od któregoś z tych potencjalnych podejrzanych, którym tak wiele uwagi 
poświęcono w uzasadnieniu wyroku. Czy ta okoliczność została zbadana? 
A jeśli nie, to dlaczego takich badań nie przeprowadzono oraz czy istnieje 
możliwość przeprowadzenia takich badań obecnie?

Podtrzymujemy też naszą prośbę, żeby Pan Prokurator Generalny zechciał 
wskazać choćby jedną poszlakę, na podstawie której Jan P. został skazany, 
albowiem wbrew temu, co podnoszono w odpowiedziach na nasze poprzed-
nie oświadczenia w tej kwestii, uzasadnienia wyroków sądu okręgowego 
i sądu apelacyjnego żadnych poszlak nie wskazują.

Być może nie potrafimy przeniknąć całej mądrości i głębi wyroków sądów 
obu instancji. Panu Prokuratorowi Generalnemu, doskonale znającemu 
sprawę, jest niewątpliwie łatwiej, więc prosimy o wskazanie chociażby jednej 
poszlaki, na której oparty został wyrok skazujący człowieka na dożywotnie 
pozbawienie wolności.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski
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Oddowiedd

Warszawa, 19 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Wicemarszałka Jana Wyrowińskiego z dnia 09 paź-

dziernika 2013 r., znak BPS/043-40-1755/13, wraz z załączonym doń oświadczeniem 
złożonym przez Senatorów: Zdzisława Pupę, Krzysztofa Słonia, Przemysława Błasz-
czyka, Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pęka, Jana Marię Jackowskiego i Grzegorza 
Wojciechowskiego na 40. posiedzeniu Senatu w dniu 03 października 2013 r. w spra-
wie skazania Jana P. oraz na pismo Pani Wicemarszałek Marii Pańczyk-Poździej z dnia 
21 października 2013 r. znak BPS/043-41-1799/13, wraz z załączonym doń oświad-
czeniem złożonym przez Senatorów: Wojciecha Skurkiewicza i Grzegorza Wojciechow-
skiego na 41. posiedzeniu Senatu w dniu 17 października 2013 r., również w sprawie 
skazania Jana P. uprzejmie informuję, że sprawa Sądu Okręgowego w Białymstoku 
o sygnaturze III K 104/04, w której wymieniony wyrokiem z dnia 19 września 2005 r. 
został uznany za winnego popełnienia zbrodni z art. 148 §1 k.k. była już przedmiotem 
zapytania Senatorów w oświadczeniu złożonym na 35. posiedzeniu Senatu w dniu 
20 czerwca 2013 r.

W powyższej sprawie pismem z dnia 24 lipca 2013 r., skierowanym na ręce Pana 
Marszałka udzieliłem odpowiedzi informując, że pomimo umorzenia sprawy Prokura-
tury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku o sygnaturze 3 Ds, 211/01. dotyczą-
cej zabójstwa Agnieszki D., zlecono wykonywanie dalszych czynności procesowych, 
mających na celu wykrycie sprawcy zbrodni, w tym także przeprowadzenia badania 
porównawczego dowodu w postaci włosa zabezpieczonego w miejscu zabójstwa Ma-
rioli S. i jej córki Klaudii S., z materiałem genetycznym zabezpieczonym w sprawie 
zabójstwa Agnieszki D.

Zgodnie z brzmieniem art. 521 §1 k.p.k. Prokurator Generalny posiada prawo 
do wywiedzenia kasacji od każdego prawomocnego wyroku. Sprawa Sądu Okręgo-
wego w Białymstoku o sygnaturze III K 104/04 dotycząca skazania Jana P. była 
już dwukrotnie badana pod tym kątem i nie znaleziono przesłanek prawnych do jej 
wniesienia.

Ponadto środkiem o charakterze nadzwyczajnym jest wznowienie postępowania, 
określone w art. 540 §1 k.p.k., jednak w tym zakresie wymagane jest między innymi 
ujawnienie się nowych faktów lub dowodów nieznanych uprzednio organowi orze-
kającemu, wskazujących na to, że dana osoba nie popełniła czynu, za który została 
skazana. Takie fakty lub dowody, jak dotychczas również nie zaistniały, czemu Sąd 
Najwyższy dał wyraz w postanowieniu z dnia 24 sierpnia 2011 r., sygnatura III Ko 
60/11 i w postanowieniu z dnia 21 czerwca 2012 r., sygnatura III Ko 23/12 oddalając 
wnioski obrony o wznowienie postępowania.

W treści oświadczeń Panów Senatorów złożonych na 40. i 41. posiedzeniu Senatu 
wskazano, że należy przeprowadzić badanie porównawcze czterech osób, jak to okreś- 
lono w oświadczeniu z dnia 03 października 2013 r. „potencjalnie podejrzanych”, 
z grona rodziny i znajomych Marioli S., pod kątem ewentualnej zgodności genetycznej 
z włosem zabezpieczonym na miejscu zabójstwa Marioli S. i jej nieletniej córki.

Analizując pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 
19 września 2005 r., sygnatura III K 104/04 oraz pisemne uzasadnienie wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2006 r., sygnatura II AKa 1/06 w kon-
tekście oświadczenia złożonego na 40. posiedzeniu Senatu w dniu 03 października 
2013 r. można dojść do wniosku, że owe cztery osoby z grona rodziny i znajomych 
Marioli S., to Bartłomiej S. – były mąż, Jarosław R. – partner przyjaciółki zmarłej, Da-
riusz W. – były partner Marioli S,, potem mąż jej siostry i Ojciec zmarłej.
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Sąd Okręgowy w Białymstoku, dokonując oceny wyjaśnień Jana P., szczegółowo 
odniósł się do przedstawionych przez niego wersji, wnikliwie „eliminując” związek po-
wyżej wskazanych osób z dokonanym zabójstwem (k. 15–22 pisemnego uzasadnienia), 
który to tok rozumowania w pełni podzielił Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku 
z dnia 28 kwietnia 2006 r. sygnatura II AKa 1/06.

Dodatkowo należy zauważyć, że Bartłomiej S. nie znał nowego miejsca zamiesz-
kania Marioli S., co wynika z bezspornych ustaleń Sądu Okręgowego w Białymstoku 
zawartych na str. 19 pisemnego uzasadnienia wyroku, którym Panowie Senatorowie 
dysponują.

Jarosław R., Dariusz W. i Ojciec zmarłej bywali w mieszkaniu Marioli S. przed jej 
śmiercią.

W tej sytuacji, gdyby nawet nieustalony włos pochodził od Jarosława R., Dariu-
sza W., czy też Ojca zmarłej, to tylko potwierdzałoby ich obecność w tym mieszkaniu, 
a nie zaś udział w dokonanej zbrodni.

Istotne znaczenie w tej sprawie ma fakt, że Mariola S., Jan P., Karolina H. i Jaro-
sław R. byli umówieni na wspólne spotkanie, do którego nie doszło z powodu śmierci 
Marioli S. Jan P. był jedyną osobą, która w dniu umówionego spotkania, jak i po jego 
terminie nie skontaktowała się z pozostałymi uczestnikami, opuszczając Białystok.

Odnosząc się do wcześniejszego zlecenia przeprowadzenia badań porównawczych 
włosa zabezpieczonego w mieszkaniu Marioli S., z materiałem genetycznym zabezpie-
czonym w śledztwie Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku o sygna-
turze 3 Ds. 211/01 dotyczącym zabójstwa Agnieszki D., to taka możliwość prawna 
znajduje oparcie w art. 327 §3 k.p.k., bowiem jest to włos pochodzący od nieznanej 
osoby.

Odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy osoby wskazane przez Jana P., a to Bar-
tłomiej S., Jarosław R., Dariusz W. i Ojciec zmarłej, co do których brak jest obecnie 
podstaw, aby stwierdzić ich związek z zabójstwem Agnieszki D., mogły być poddane 
badaniu porównawczemu w postępowaniu Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ 
w Białymstoku o sygnaturze 3 Ds. 211/01, w zakresie zgodności genetycznej z wło-
sem zabezpieczonym w miejscu zabójstwa Marioli S. i jej córki.

W tej sytuacji, w obecnym stanie prawnym i faktycznym, nie mogę zlecić przepro-
wadzenia czynności, o które wnoszą Senatorowie w oświadczeniu złożonym na 40. po-
siedzeniu Senatu w dniu 03 października 2013 r. oraz na 41. posiedzeniu Senatu 
w dniu 17 października 2013 r.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
W dniu 20 września bieżącego roku, na 39. posiedzeniu Senatu RP, wraz 

z senatorami Grzegorzem Wojciechowskim, Bogdanem Pękiem i Zdzisławem 
Pupą zwracałem się do Pana Prokuratora w sprawie sprowadzenia do Pol-
ski transportu chorych warchlaków z Holandii i tym samym zasadnego 
podejrzenia prawdopodobnego sfałszowania świadectwa weterynaryjnego 
dopuszczającego ten transport (sprawa cywilna I.C.322/11, w której przed-
miotem sporu są rozliczenia za dostawę z 2010 r. partii czterystu warchlaków 
z Holandii do gospodarstwa pani Genowefy A.).

Postanowiłem zwrócić się ponownie do Pana Prokuratora w tej sprawie, 
bowiem do mojego biura zgłaszają się kolejni rolnicy poszkodowani przez 
spółkę PORK Handel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Deo-
tymy 52 (do 8 lipca 2013 r. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dolnej 16), 
podnosząc istotną kwestię, że spółka wyzbywa się majątku, na co wska-
zuje przepisanie udziałów na osobę, która nie posiada żadnego majątku, 
a może być właścicielem lub prezesem wielu spółek będących w podobnej 
sytuacji. Ponadto zasadne wątpliwości co do intencji spółki potwierdza fakt, 
że wobec nowego prezesa (właściciela) spółki Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy w Warszawie VII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych 
i naprawczych postanowieniem z dnia 26 listopada 2010 r. orzekł zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia 
funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta w spółce handlowej, fun-
dacji, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni lub stowarzyszeniu na 
okres pięciu lat.

Prosimy zatem o informacje, czy są prowadzone przez prokuraturę 
jakiekolwiek postępowania dotyczące tej spółki lub innych spółek, których 
właścicielem lub osobą zarządzającą jest obecny właściciel spółki PORK 
Handel sp. z o.o. Jerzy Jan Rowicki.

Panie Prokuratorze, prosimy o wnikliwe zweryfikowanie podanych in-
formacji. Sprawa wydaje się bardzo poważna, gdyż dopuszczenie na tery-
torium Polski transportów chorych zwierząt stwarza zagrożenie dla zdrowia 
zwierząt i ludzi. Warto przeanalizować okoliczności tej sprawy. Prosimy, by 
prokuratura zbadała je pod kątem tego, czy nie doszło tu do popełnienia 
szeregu przestępstw.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski
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Oddowiedd

Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 11 grudnia 2013 roku (sygn. 

BPS/043-44-1942/13), przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez se-
natora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 44. posie-
dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 grudnia 2013 roku oraz wcześniejsze 
oświadczenia złożone podczas 41. i 39. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie działalności Pork Handel sp. z o.o. w Warszawie, uprzejmie przedstawiam 
odpowiedź na oświadczenie.

Z informacji uzyskanych ze wszystkich prokuratur apelacyjnych wynika, że w po-
wszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano 5 postępowań, 
w których Pork Handel sp. z o.o. w Warszawie (wcześniej w Olsztynie) występowa-
ła w charakterze pokrzywdzonego. Zarejestrowano również 3 postępowania, których 
przedmiotem jest działalność wymienionej Spółki, mająca doprowadzić inne osoby 
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, z czego dwa z tych postępowań zostały 
prawomocnie zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania oraz 
postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Odnosząc się do przeprowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze 
Mazowieckim postępowania przygotowawczego z zawiadomienia pani Genowefy A. in-
formuję, że w jego toku przeprowadzono czynności dowodowe wskazujące na przeba-
danie warchlaków przez miejscowego urzędowego lekarza weterynarii w miejscu ich 
załadunku. Zgodnie z przepisami wewnątrzwspólnotowymi zwierzęta zostały dopusz-
czone do przewozu przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie świadectwa 
zdrowia Traces, które jest kluczowym dokumentem poświadczającym pochodzenie 
zwierząt, ich stan fizyczny, w tym stan zdrowia. Ponadto uzyskano opinię biegłego 
z zakresu weterynaryjnej anatomii patologicznej Sądu Okręgowego w Opolu, w której 
stwierdzono, że w oparciu o dostępne dane nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej 
odpowiedzi na pytania o stan zdrowia w momencie dostarczenia i przyczynę pad-
nięć warchlaków. Można jedynie przyjąć, że prowadzący do silnej immunosupresji 
stres transportowy związany z wahaniami temperatury, poziomu wentylacji i hałasu 
oraz zmiana środowiska bytowania narzucająca nową florę bakteryjną osłabiły orga-
nizm stwarzając idealne warunki zarówno do wyzwolenia istniejącego już czynnika 
infekcyjnego, jak i do wniknięcia nowego patogenu i wystąpienia zakażenia. Istotnie 
niepokojące jest, że objawy kliniczne choroby wystąpiły u zwierząt krótko po dostar-
czeniu ich Genowefie A., jednak na podstawie zgromadzonych w aktach informacji 
dotyczących obecności i stopnia zaawansowania zmian sekcyjnych nie da się ustalić 
czy do zakażenia doszło w trakcie transportu, zaraz po przyjeździe do gospodarstwa, 
czy też istniejący już w organizmie czynnik infekcyjny został uruchomiony przez stres 
transportowy. Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2011 roku niniejsze dochodzenie 
umorzono na podstawie art. 17 §1 pkt 1 k.p.k. z powodu braku danych dostatecz-
nie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Na skutek zażale-
nia złożonego przez pełnomocnika pokrzywdzonej postanowieniem Sądu Rejonowego 
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 września 2011 roku zaskarżona decyzja zo-
stała utrzymana w mocy. W wyniku dokonanej w Prokuraturze Okręgowej Warszawa--
-Praga w Warszawie, sprawującej zwierzchni nadzór służbowy nad jednostką prowa-
dzącą to postępowanie, analizy całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego 
podzielono stanowisko zaprezentowane przez Prokuraturę i Sąd. Zasadność decyzji 
merytorycznej wydanej w tym postępowaniu, jak również wskazane w niej podstawy 
prawne i przyczyny umorzenia nie budziły zastrzeżeń. W trakcie dochodzenia wykona-
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no czynności zmierzające do wyjaśnienia istotnych dla sprawy okoliczności i zgroma-
dzono materiał dowodowy pozwalający na podjęcie końcowej decyzji merytorycznej. 
Podnieść przy tym należy, iż przedmiotem postępowania było usiłowanie dokonania 
oszustwa na szkodę Genowefy A. Fakt choroby i padnięć zwierząt ze sprzedanego po-
krzywdzonej stada został ustalony w sposób pewny i niebudzący wątpliwości, jednak-
że dla sposobu zakończenia sprawy prawnie relewantne jest jedynie to czy dolegliwo-
ści warchlaków były znane pracownikom Pork Handel sp. z o.o. w Warszawie w chwili 
realizowania umowy ich sprzedaży, a zgromadzone w toku postępowania dowody nie 
pozwoliły na sformułowanie takich wniosków.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że biorąc pod uwagę okoliczności podniesione 
w oświadczeniach senatorów oraz w korespondencji otrzymanej od pani Genowefy A., 
kopia tych pism zostanie przekazana do właściwych jednostek organizacyjnych pro-
kuratury, albowiem mogą stanowić nową okoliczność, uzasadniającą jej weryfikowa-
nie w trybie niezbędnych czynności procesowych przewidzianych w przepisie art. 327 
§3 k.p.k.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Prezesa Rady Ministrów o udziele-
nie informacji na temat działań podjętych przez Ministerstwo Skarbu 
Państwa w związku z prowadzonym przez kielecką prokuraturę okręgową 
postępowaniem w sprawie niedopełnienia obowiązków przez byłego likwida-
tora kieleckiego PKS, które to niedopełnienie obowiązków mogło doprowadzić 
do powstania szkody o znacznej wartości, to jest na kwotę 4,6 miliona zł.

Czy w ministerstwie skarbu prowadzone jest postępowanie wyjaśniające 
odnośnie do właściwego nadzoru nad procesem wyceny i sprzedaży oraz 
odnośnie do działań byłego likwidatora spółki?

Czy wobec ogłoszonej niedawno upadłości likwidacyjnej kieleckiego PKS 
sprzedaż spółki nie nastąpiła nazbyt pochopnie i po zaniżonej cenie, która 
– wbrew zapewnieniom likwidatora – nie zaspokoiła roszczeń wszystkich 
wierzycieli, co wyszło na jaw dopiero po odwołaniu likwidatora przez MSP?

Krzysztof Słoń

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 22 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Krzysztofa Słonia, złożone na 41. po-

siedzeniu Senatu w dniu 17.10.2013 r. w sprawie spółki: PKS w Kielcach SA w upad-
łości przedstawiam następujące informacje.

Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach postępowanie w sprawie nie-
dopełnienia obowiązków przez byłego Likwidatora PKS w Kielcach SA w upadłości 
znajduje się na wstępnym etapie. Minister Skarbu Państwa obecnie udziela ww. Pro-
kuraturze wyjaśnień w zakresie posiadanych dokumentów, w przedmiocie objętym 
postępowaniem.

Ponadto, w Ministerstwie Skarbu Państwa przeprowadzona została wewnętrzna 
kontrola doraźna, dotycząca prawidłowości nadzoru właścicielskiego nad procesem 
zbycia przedsiębiorstwa Spółki, która nie wykazała nieprawidłowości w zakresie spra-
wowanego nadzoru właścicielskiego.

Dokonano także oceny działań Pana Marka Wołocha jako Likwidatora PKS 
w Kielcach SA w likwidacji i stwierdzono nieprawidłowości w zbywaniu majątku 
ruchomego Spółki oraz uznano, że proces likwidacji nie jest prowadzony efektywnie. 
W efekcie, Pan Marek Wołoch został w dniu 29.05.2013 r. odwołany z funkcji Likwi-
datora ww. Spółki.

Odnosząc się do kwestii terminu i ceny zbycia przedsiębiorstwa Spółki przez Li-
kwidatora w kontekście ogłoszonej upadłości Spółki należy zwrócić uwagę, iż do zadań 
Likwidatora spółki akcyjnej należy zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnię-
cie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki (czynności 
likwidacyjne).
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Do obowiązków Likwidatora należy ponadto złożenie wniosku o upadłość spółki, 
w przypadku stwierdzenia wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, a zaniechanie wykonania 
tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną Likwidatora. 
Złożenie wniosku o upadłość spółki jest także uprawnieniem wierzycieli.

Podsumowując, informuję Pana Marszałka, iż na obecnym etapie Minister Skarbu 
Państwa udziela żądanych wyjaśnień w toczącym się postępowaniu prokuratorskim.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Sekretarz Stanu 
Zdzisław Gawlik
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracam się z prośbą do Prezesa Rady Ministrów o udzielenie infor-
macji, czy Ministerstwo Zdrowia w ramach nowej perspektywy finansowej 
UE na lata 2014–2020 planuje kontynuowanie – a jeśli tak, to na jakich 
zasadach i w jakim okresie – projektu systemowego pod nazwą „Kształcenie 
zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”, realizo-
wanego przez Departament Pielęgniarek i Położnych.

Krzysztof Słoń

Oddowiedd�  
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2013.11.12

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Krzysztofa Słonia, złożone na 41. po-

siedzeniu Senatu RP w dniu 17 października 2013 roku, przekazane przy piśmie znak: 
BPS/043-41-1802/13 z dnia 21 października 2013 roku, uprzejmie proszę o przyjęcie 
następujących wyjaśnień.

Projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach 
studiów pomostowych” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany jest w perspektywie finan-
sowej 2007–2013. Ostatni nabór na studia pomostowe zaplanowany jest wiosną 2014 
roku, a zakończenie studiów w ramach projektu i rozliczenie wydatków do 30 czerwca 
2015 roku.

Studia pomostowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego ukoń-
czy ok. 40 tys. pielęgniarek i położnych. W roku akademickim 2013/2014 spośród 
64 uczelni wybranych do realizacji projektu kilka uczelni odstąpiło od podpisania 
umowy ze względu na brak osób zainteresowanych podjęciem nauki na studiach po-
mostowych. Oznacza to, że większość pielęgniarek i położnych, które planowały uzu-
pełnić wykształcenie do poziomu studiów pierwszego stopnia skorzystało już z szansy 
dofinansowania kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007–2013. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 nie przewi-
duje się kontynuowania przedmiotowego projektu, natomiast studia pomostowe na-
dal będą mogły być realizowane przez uczelnie, aż do naturalnego wygaśnięcia zainte-
resowania wśród pielęgniarek i położnych tą formą kształcenia.
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Jednocześnie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia trwają aktualnie prace dot. 
nowej perspektywy finansowej, mające na celu uzyskanie środków z budżetu UE na 
wsparcie systemu ochrony zdrowia, w tym na realizację projektów dofinansowanych 
z funduszy europejskich, które będą obejmowały kształcenie przeddyplomowe i pody-
plomowe pielęgniarek i położnych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

W związku z przesłanym do mojego biura stanowiskiem Konwentu 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego 
w sprawie lokalizacji inwestycji hodowli norki amerykańskiej zwracam się do 
Pana Ministra z prośbą o zainteresowanie się przedstawionym problemem.

W obecnej chwili wiele samorządów w Polsce spotyka się z problemem 
dotyczącym lokalizacji inwestycji hodowli norek na terenach, które nie są 
do tego przeznaczone. Niestety mimo protestów mieszkańców i lokalnych 
władz inwestorzy zakładają fermy norek w niewielkiej odległości od bu-
dynków mieszkalnych, atrakcji turystycznych oraz w sąsiedztwie obszarów 
chronionych. Wszystko wskazuje na to, iż przyczyną takiego stanu rzeczy 
są dość liberalne przepisy w zakresie hodowli zwierząt futerkowych, które 
obowiązują w polskim prawie.

Norka amerykańska do niedawna traktowana była w Polsce jako przed-
stawiciel gatunku wysoce inwazyjnego i znajdowała się na liście gatunków 
obcych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 9 września 
2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypad-
ku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzi-
mym lub siedliskom przyrodniczym, norka amerykańska nie znajduje się już 
na tej liście. Ponadto każda budowana ferma norki amerykańskiej w liczbie 
nie większej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) nie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestorzy, chcąc 
ominąć procedury administracyjne, często zaniżają planowaną liczbę hodow-
li norek, co pozwala na realizację planowanej działalności bez konieczności 
uzyskania wymaganych decyzji.

Nieumieszczenie norki amerykańskiej na liście gatunków inwazyjnych 
oraz ustalona granica, od której wymagana jest decyzja środowiskowa, 
powodują, że inwestorzy z łatwością zakładają fermy norki amerykańskiej 
na terenie naszego kraju.

Należy podkreślić, że każda inicjatywa w zakresie budowy nowej fer-
my norki amerykańskiej – zarówno w województwie zachodniopomorskim, 
jak i w innych miejscowościach naszego kraju – spotyka się z ogromnym 
sprzeciwem lokalnej społeczności. Mieszkańcy obawiają się, że planowane 
inwestycje spowodują znaczne pogorszenie jakości ich życia oraz degradację 
środowiska przyrodniczego.

Zdaniem Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego konieczne jest wprowadzenie odpowiednich 
regulacji prawnych dotyczących lokalizacji inwestycji norki amerykańskiej 
w Polsce. Regulacje te są niezbędne do tego, aby plany prywatnych in-
westorów w zakresie przemysłowych hodowli norek nie blokowały rozwoju 
gmin, nie stanowiły zagrożenia i nie powodowały niekorzystnych działań 
wpływających na funkcjonowanie gmin oraz stan środowiska naturalnego.

Popierając stanowisko Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
Województwa Zachodniopomorskiego, proszę Pana Ministra o rozważenie 
propozycji wprowadzenia w przepisach regulujących minimalne warunki 
utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich (w tym norki amerykańskiej) 
innych niż te, w przypadku których normy ochrony zostały określone 
w przepisach Unii Europejskiej w sposób stwarzający pewne bariery dla 
hodowców oraz umożliwiający zachowanie humanitarnych warunków 
utrzymania tych zwierząt. Według opinii przedstawicieli Konwentu Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego skuteczną 
formą rozwiązania problemu byłoby również ponowne wpisanie norki 
amerykańskiej na listę gatunków obcych.

Grażyna Sztark
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Oddowiedd�

Warszawa, 15.11.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Grażynę Sztark pod-

czas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 października 2013 r., przesłane przez Wi-
cemarszałka Senatu RP przy piśmie z dnia 21 października 2013 r., znak: BPS/043- 
-41-1803/13, w załączeniu przesyłam stosowne wyjaśnienia.

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

Oddowiedd na oświadczenie złożone drzez Panią Senator Grażynę Sztark 
na 41. dosiedzeniu Senatu RP w dniu 17 daddziernika 2013 r.

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senator Grażynę Stark podczas 
41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 października 2013 r., w załączeniu przedsta-
wiam stanowisko.

Norka amerykańska Neovison vison w chwili obecnej nie figuruje w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roś-
lin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przy-
rodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 210, poz. 1260).

Stanowisko Rządu dotyczące zasadności umieszczenia norki na ww. liście nie jest 
jednomyślne. Resort środowiska widzi zasadność wpisania na nią norki amerykań-
skiej, jako gatunku o cechach inwazyjnych i planuje nowelizację przedmiotowego 
aktu prawnego.

Należy podkreślić, że choć w trakcie prac nad ww. rozporządzeniem szczegółowo 
analizowano zagrożenia powodowane przez gatunki obce, które w przypadku uwol-
nienia do środowiska przyrodniczego powodują lub mogą powodować zagrożenie dla 
rodzimych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, od czasu publikacji rozporządze-
nia, tj. 4 października 2011 r. zmienił się status wielu gatunków. W trakcie prac nad 
przedmiotowym rozporządzeniem na terenie Polski odnotowano występowanie 1063 
gatunków obcych, należących do różnych grup taksonomicznych. W chwili obecnej 
liczba ta wynosi 1240.

Warto także zauważyć, że przy wyborze gatunków, figurujących obecnie w przed-
miotowym rozporządzeniu, kierowano się następującymi kryteriami:

1. inwazyjne gatunki obce są hodowane lub uprawiane w Polsce w chwili obecnej 
lub istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo hodowli lub uprawy w przyszłości, co 
może generować niebezpieczeństwo celowego bądź przypadkowego uwolnienia okazów 
do środowiska przyrodniczego;
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2. wprowadzenie ograniczeń w stosunku do wybranych gatunków może przyczy-
nić się do zahamowania inwazji z krajów sąsiednich lub rozprzestrzeniania na terenie 
kraju.

Biorąc powyższe kryteria pod uwagę, w opinii resortu środowiska, na uwzględnie-
nie w przedmiotowym rozporządzeniu zasługują nowe gatunki, do tej pory w nim nie-
figurujące, takie jak: norka amerykańska, jenot Nyctereutes procyonoides, czy świnia 
wietnamska Sus scrofa f. domestica.

Nieco odmienne stanowisko prezentuje tu resort rolnictwa, który, odnosząc się 
do wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych i inwazyjnych, poinfor-
mował MŚ o tym, że zasadność tego działania uzależnia od badań porównawczych 
poziomu wybranych cech fenotypowych, cytogenetycznych i genetycznych w popu-
lacji norek amerykańskich, jenotów i lisów pospolitych, hodowlanych i wolno żyją-
cych, prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (koordynator projek-
tu), przy współudziale wielu jednostek naukowych, tj. Instytutu Zootechniki – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki 
PIB Sp. z o.o. w Chorzelowie. W wynikach tych badań resort rolnictwa upatruje obiek-
tywnych danych pozwalających odnieść się do ww. problemu. W przekazanej do MŚ 
opinii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnosi się do tego, czy można liczebności 
norek wolno żyjących powiązać z rozmieszczeniem ferm, a co za tym idzie, problemem 
ich „nieszczelności”. MRiRW wskazuje, że wyniki badań, pozwolą odnieść się do pro-
blematyki hodowli norek amerykańskich na fermach zlokalizowanych w Polsce, w tym 
w szczególności ucieczek tych zwierząt z ferm.

Realizację przedsięwzięć z zakresu hodowli norek warunkują również przepisy 
dotyczące ocen oddziaływania na środowisko. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), inwestycje polegające na 
hodowli norek amerykańskich mogą być kwalifikowane między innymi jako należące 
do grupy:

– przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ust. 1 
pkt 51) – dla których zawsze jest wymagane przeprowadzenie postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko, lub

– przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 
ust. 1 pkt 102 i 103), dla których właściwy organ może stwierdzić konieczność prze-
prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

W obecnym stanie prawnym, najbardziej skutecznym działaniem ograniczającym 
powstawanie np. nowych ferm hodowli zwierząt, w tym norek, zaliczanych do przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (na których uciążliwość reje-
strowanych jest najwięcej skarg), jest wprowadzenie przez rady gmin do miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego ograniczeń w zakresie ich lokalizacji, w są-
siedztwie terenów istniejącej lub planowanej zabudowy mieszkaniowej.

Przepisy w zakresie zdrowia ludzi i zwierząt dla produktów ubocznych pochodze-
nia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, w celu zapobieżenia zagrożeniu stwa-
rzanemu przez te produkty dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zminimalizowania tego 
zagrożenia, a w szczególności w celu ochrony bezpieczeństwa łańcucha żywnościowe-
go i paszowego zostały zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1069 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne doty-
czące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spoży-
cia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 
z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.). Zgodnie z definicją określoną w tym rozporządzeniu 
produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich 
części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt 
nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie. 
Przepisy tego aktu prawnego stosuje się miedzy innymi do obornika, za który uważa 
się kał zwierząt gospodarskich, innych niż ryby hodowlane, ze ściółką lub bez, jak 
również do postępowania z ubocznymi produktami zwierzęcymi powstałymi w wyniku 
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zabicia i oskórowania zwierzęcia. Pojęcie „zwierzę gospodarskie”, zgodnie z art. 3 pkt 6 
lit. a rozporządzenia 1069/2009 oznacza każde zwierzę utrzymywane, tuczone lub 
hodowane przez człowieka i wykorzystywane do produkcji żywności, wełny, futer, skór 
i skórek lub jakiegokolwiek innego produktu uzyskiwanego ze zwierząt lub w innych 
celach gospodarskich oraz koniowate. Zgodnie z tą definicją norka amerykańska jest 
zwierzęciem gospodarskim.

W związku z powyższym przepisy rozporządzenia 1069/2009, poprzez zawarte 
w nich wymagania, tworzą system ochrony dla ludzi i środowiska naturalnego przed 
negatywnym oddziaływaniem obiektów o dużej koncentracji zwierząt, dotyczy to rów-
nież ferm norek amerykańskich, pod warunkiem, że będą one przestrzegane, popraw-
nie stosowane i egzekwowane.

Natomiast zmiany regulujące warunki utrzymania zwierząt gospodarskich, umoż-
liwiające zachowanie humanitarnych warunków utrzymania tych zwierząt, leżą we 
właściwości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, 

Henryka Górskiego, Wiesława Dobkowskiego, 
Alicji Zając, Kazimierza Jaworskiego, Macieja Klimy, 

Roberta Mamątowa oraz Waldemara Kraski

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwróciła się do mojego biura senatorskiego pani Marianna R., zamieszkała 

w Rawie Mazowieckiej, i przedstawiła bulwersującą sprawę manipulowania 
cenami gruntów przejmowanych w związku z przebudową trasy S8 i w kon-
sekwencji zaniżenia należnego za ten grunt odszkodowania z naruszeniem 
konstytucyjnych zasad ochrony prawa własności oraz zaufania obywatela 
do państwa.

Z przedstawionych dokumentów – decyzja wojewody łódzkiego z dnia 
30 września 2013 r., znak: GN.VII./GN.IV.7724/O/375/08/PR – wynika, 
że za wywłaszczony grunt w Rawie Mazowieckiej pani R. przedstawiono 
w październiku 2008 r. operat szacunkowy na kwotę 343 648 zł, na którą 
to kwotę odszkodowania wyliczoną w operacie pani R. zgodziła się bez 
zastrzeżeń. Z nieznanych powodów – prosilibyśmy o ich wyjaśnienie 
– w kwietniu 2009 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
przedstawiła drugi operat szacunkowy dotyczący tej samej nieruchomości, 
określający jej wartość na kwotę już tylko 246 440 zł.

Oczywistą rzeczą jest, że w sytuacji nieoczekiwanego zaniżenia 
wysokości odszkodowania pani R. zrobiła to, co każdy by na jej miejscu zrobił 
– odwołała się od decyzji ustalającej odszkodowanie na podstawie drugiego, 
niekorzystnego dla niej operatu. Sprawę odwołania ostatecznie wygrała 
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, wyrok z 15 li-
stopada 2010 r., sprawa I SA/Wa 1192/10. Sąd administracyjny uchylił 
zaskarżone decyzje i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

W tym czasie, prawdopodobnie we wrześniu 2009 r., GDDKiA przekazała 
pani R. na jej konto kwotę 246 440 zł według oszacowania z drugiego, mniej 
korzystnego operatu. Po uchyleniu decyzji ustalającej wysokość odszkodo-
wania przez WSA w Warszawie, w wyniku kolejnego postępowania i kolej-
nego operatu szacunkowego wartość odszkodowania została nieznacznie 
zwiększona, do kwoty 247 923 zł i kwota zwiększonej wyceny została 
pani R. też wypłacona.

Pani R., mając na uwadze treść pierwszej, rzetelnej jej zdaniem wyceny, 
w dalszym ciągu odwoływała się od wyceny niekorzystnej, ale tym razem 
efekt jej odwołania okazał się taki, że powstał kolejny, czwarty operat sza-
cunkowy i wartość wywłaszczonej nieruchomości została określona na 
kwotę 198 247 zł, a od pani R., mającej obecnie siedemdziesiąt sześć lat, 
po przebyciu udaru mózgu, żąda się zwrotu kwoty ponad 48 tysięcy zł jako 
nienależnie pobranego odszkodowania.

Mamy w związku z tym następujące pytanie. Jak to się dzieje, że według 
szacunków dokonywanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad wartość wywłaszczonej nieruchomości z biegiem lat maleje, i to 
blisko o połowę, wbrew temu, co dzieje się na rynku nieruchomości? Dla-
czego wbrew zasadom zaufania obywatela do państwa zaniżono pani R. 
odszkodowanie i obecnie żąda się od niej zwrotu bardzo wysokiej kwoty, 
w sytuacji gdy jest to konsekwencją wygranej przez nią sprawy przed WSA? 
Jest niedopuszczalna taka sytuacja, że obywatel wygrywa sprawę przed 
WSA, a następnie z tego tytułu ponosi ogromne szkody. To w drastyczny 
sposób narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że te kolejne, coraz niższe operaty sza-
cunkowe nie są wynikiem obiektywnych okoliczności, ale wynikają ze 
złośliwości wobec pani R. spowodowanej tym, że korzystała ona ze swoich 
praw i wnosiła przysługujące jej odwołania. Nadmieniamy, że jedno z jej 
odwołań w Ministerstwie Infrastruktury oczekiwało na załatwienie przez 
jedenaście miesięcy, co też nosi znamiona celowego i złośliwego działania, bo 
w wyniku takiego przetrzymania sprawy „przeterminował się” dotychczasowy 
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operat szacunkowy i celowo została stworzona możliwość sporządzenia 
nowego, mniej korzystnego operatu.

Prosimy, by Pan Premier pilnie zajął się tą sprawą i doprowadził do 
sprawiedliwego jej zakończenia, w szczególności do odstąpienia od ab-
surdalnych żądań finansowych wobec pani R. Prosimy również, by zlecił 
Pan zbadanie innych, podobnych spraw i wyjaśnił zwłaszcza fenomen 
obniżających się odszkodowań, obawiamy się bowiem, że praktyka zasto-
sowana wobec pani R. może mieć szerszy zasięg i może być niebezpieczną, 
bardzo złą metodą zniechęcania ludzi do korzystania z przysługujących im 
praw odwoływania się od decyzji odszkodowawczych, które uważają za 
niesprawiedliwe.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Alicja Zając 
Bogdan Pęk   Kazimierz Jaworski 
Marek Martynowski  Maciej Klima 
Henryk Górski   Robert Mamątow 
Wiesław Dobkowski  Waldemar Kraska

Oddowiedd�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 25 listopada 2013 r.

Sz. P. 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 21 października 2013 roku, przekazujące 

oświadczenie złożone przez Senatorów RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana 
Bogdana Pęka, Pana Marka Martynowskiego, Pana Henryka Górskiego, Pana Wiesława 
Dobkowskiego, Panią Alicję Zając, Pana Kazimierza Jaworskiego, Pana Macieja Klimę, 
Pana Roberta Mamątowa i Pana Waldemara Kraskę na 41. posiedzeniu Senatu w dniu 
17 października 2013 roku, przedstawiam uprzejmie następujące stanowisko.

Nieruchomość położona w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, 
województwo łódzkie, oznaczona jako działka nr 22/1 o pow. 0,4119 ha, decyzją Wo-
jewody Łódzkiego Nr 3/2008 z dnia 13 marca 2008 r., znak: IAI-7047/2420/471- 
-30/RC/07/08, o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, sprostowaną postanowieniem 
Nr 12/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku, została przeznaczona pod rozbudowę 
drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy powiatu 
rawskiego do granicy województwa łódzkiego od km 379+110 do km 408+805. Decy-
zja ta została utrzymana w mocy decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 
roku, znak: BN7-025-58-746/08/4389.

Z chwilą uostatecznienia się powyższej decyzji po stronie Pani Marianny R. po-
wstało uprawnienie do ubiegania się o odszkodowanie za dokonane wywłaszczenie.

Procedura ustalenia odszkodowania uregulowana została w ustawie z dnia 
10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz posiłkowo w usta-
wie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 102, poz. 651 ze zm.).
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Postępowanie odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod realizację dróg pu-
blicznych prowadzone jest przez właściwego miejscowo wojewodę. Podstawę ustalenia 
odszkodowania stanowi zaś operat szacunkowy o wartości nieruchomości, sporządzo-
ny stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109 ze zm.), 
przez powołanego przez wojewodę biegłego – rzeczoznawcę majątkowego.

W omawianej sprawie pismem z dnia 13 sierpnia 2008 roku Wojewoda Łódzki 
zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za 
przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 22/1 o pow. 0,4119 ha.

Decyzją z dnia 7 grudnia 2009 roku, znak: GN.VII/GN.IV.7724/O/375/08/EKł, 
Wojewoda Łódzki orzekł o ustaleniu na rzecz Pani Marianny R. odszkodowania w kwo-
cie 246 440,00 zł za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, z przeznacze-
niem na pas drogi krajowej, prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 6 
miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, oznaczonej jako dział-
ka nr 22/1 o pow. 0,4119 ha, w kwocie 246 440,00 zł.

Podstawę ustalenia odszkodowania stanowił operat szacunkowy sporządzony na 
zlecenie Wojewody Łódzkiego w dniu 29 kwietnia 2009 roku przez rzeczoznawcę ma-
jątkowego Pana Jana Jurasia.

Minister Infrastruktury decyzją z dnia 20 kwietnia 2010 roku, znak: BO7z/781-O- 
-7/10, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2009 r.

Powyższa kwota została dawnej wypłacona właścicielce nieruchomości.
Wyrokiem z dnia 15 listopada 2010 roku sygn. akt I SA/Wa 1192/10 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 20 kwietnia 2010 roku oraz decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 
2009 roku.

W uzasadnieniu wyroku Sąd zakwestionował wartość dowodową operatu szacun-
kowego. Wbrew jednak twierdzeniom Panów Senatorów zawartych w oświadczeniu 
z dnia 17 października 2013 roku, Sąd nie zajął stanowiska odnośnie do zaniżonej, 
czy też zawyżonej wyceny przedmiotowego gruntu.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 23 sierpnia 
2011 roku, znak: GN.VII/GN.IV.7724/O/375/08/EKł, orzekł o ustaleniu na rzecz 
Pani Marianny R. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, 
z przeznaczeniem na pas drogi krajowej, prawa własności nieruchomości położonej 
w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, oznaczo-
nej jako działka nr 22/1 o pow. 0,4119 ha, w kwocie 1 483,00 zł, obejmującej wartość 
ww. nieruchomości w kwocie 247 923,00 zł pomniejszonej o kwotę 246 440,00 zł, 
tj. o kwotę odszkodowania wypłaconej byłej właścicielce przedmiotowej nieruchomo-
ści oraz zobowiązał do wypłaty tak ustalonego odszkodowania Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się 
ostateczna.

Wysokość odszkodowania ustalona została na podstawie operatu szacunkowego spo-
rządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Jurasia w dniu 6 czerwca 2011 roku.

Decyzją z dnia 23 lipca 2012 roku, znak: BOI-7z-781-O-756/11, Minister Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uchylił ww. decyzję Wojewody Łódzkiego 
z dnia 23 sierpnia 2011 roku i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez 
organ I instancji.

Przyczyną uchylenia decyzji była dezaktualizacja operatu szacunkowego, na pod-
stawie którego ustalone zostało odszkodowanie. Stąd też zaistniała konieczność spo-
rządzenia nowej wyceny nieruchomości według jej aktualnej wartości.

Ponownie rozpatrując sprawę, Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 30 września 2013 
roku, znak: GN.VII/GN.IV.7714/O/375/08/PR, orzekł o ustaleniu na rzecz Pani Ma-
rianny R. odszkodowania w kwocie 198 247,00 zł za ww. prawo własności nierucho-
mości, z tym, że ze względu na fakt, iż Pani Mariannie R. już uprzednio wypłacono 
kwotę 246 440,00 zł, Wojewoda Łódzki zobowiązał Panią Mariannę R. do zwrotu kwoty 
48 193,00 zł, przekraczającej aktualnie oszacowaną wartość nieruchomości.
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Postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 roku, znak: BOI-9m-781-O-756/13, 
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stwierdził uchybienie ter-
minu do wniesienia odwołania. W treści postanowienia pouczono strony o możliwości 
zaskarżenia ww. postanowienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie. Do chwili obecnej skarga nie wpłynęła.

Ustosunkowując się do przedstawionych w oświadczeniu P.P. Senatorów RP kwe-
stii należy w pierwszej kolejności zauważyć, iż nie jest wiadomym z jakich źródeł po-
wzięto informację o rzekomym manipulowaniu cenami gruntów. Akta niniejszej spra-
wy tezy tej nie potwierdzają, bowiem każdorazowo sporządzany był dla przedmioto-
wej nieruchomości operat szacunkowy, który podlegał ocenie organów administracji, 
a także sądu administracyjnego.

Zauważyć trzeba, że tut. organ nigdy nie kwestionował wyrażonej przez Panią Ma-
riannę R. zgody na ustalenie odszkodowania w kwocie 343 648,00 zł, niemniej jed-
nak operat szacunkowy sporządzony na tę kwotę nie stanowił też nigdy podstawy 
ustalenia odszkodowania, bowiem prawidłowość jego sporządzenia zakwestionowana 
została przez Wojewodę Łódzkiego. Dostrzeżono bowiem, że do wyceny nieruchomo-
ści o przeznaczeniu drogowym i wykorzystywanej na cele rolne przyjęto do porównań 
nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym i usługowym, a zatem zupełnie nie-
podobne do wycenianego gruntu. W toku postępowania przed organem wojewódzkim 
operat ten został zastąpiony nowym operatem szacunkowym opiewającym na kwotę 
246 440,00 zł. Ostateczna w tej sprawie decyzja, stanowiąca podstawę do wypłaty na 
rzecz byłej właścicielki odszkodowania została uchylona powołanym wyżej wyrokiem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Kolejne rozstrzygnięcia organu 
wojewódzkiego uchylane były z uwagi na nieprawidłowości przy sporządzaniu operatu 
szacunkowego, natomiast obecnie z uwagi na uchybienie przez Panią Mariannę R. ter-
minu do wniesienia odwołania tut. organ nie jest uprawniony do oceny znajdującego 
się w aktach sprawy materiału dowodowego.

Nie można też przyjąć, iż działania orzekających w sprawie organów administracji 
rządowej nakierowane są na zaniżenie odszkodowania i wynikają ze złośliwości wobec 
Pani Marianny R. w związku ze skorzystaniem przez nią z prawa odwołania.

Rozpatrując niniejszą sprawę tut. organ kierował się zarówno przepisami proce-
dury administracyjnej, jak również przepisów prawa materialnego, tj. ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 roku, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku.

Faktem jest, że odwołanie Pani Marianny R. od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
23 sierpnia 2011 roku nie zostało rozpatrzone zgodnie z terminem wynikającym z Ko-
deksu postępowania administracyjnego, niemniej jednak brak jest podstaw do stwier-
dzenia celowości takiego działania organu. Od kilku już lat ilość spraw z jaką musi 
się zmierzyć tut. organ jest bardzo duża i znacznie przewyższa możliwości kadrowe. 
W skali tego roku wydanych zostało przez Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej około 2 tysiące rozstrzygnięć w sprawach dotyczących ustalenia 
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji celu publicznego, 
a w związku z prowadzeniem szeregu nowych inwestycji na terenie kraju ilość tych 
spraw sukcesywnie się powiększa. Obecnie w toku pozostaje około 1600 tego rodzaju 
postępowań. Sprawy te muszą być rozpatrywane według kolejności wpływu.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Janusz Żbik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Henryka Górskiego, Wiesława Dobkowskiego, 

Alicji Zając, Kazimierza Jaworskiego, Roberta Mamątowa 
oraz Waldemara Kraski

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o powtórne rozważenie wniosku 

pana Ryszarda N., zam. o ponowne rozpatrzenie sprawy, znak: GZ.rn-057- 
-625-32/09, stwierdzenia nieważności decyzji naczelnika gminy w Nie-
borowie z dnia 3 grudnia 1979 r., znak: 8220/14/79, dotyczącej przejęcia 
na rzecz państwa gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,24 ha oraz 1/2 
części nieruchomości o powierzchni 0,78 ha, położonych we wsi Nieborów, 
stanowiących byłą własność Józefa F.

W związku ze sprawą prosimy Pana Ministra o powtórne rozważenie 
argumentów strony wniosku oraz o wyjaśnienia w następującym zakresie.

Jakimi kryteriami kierował się minister rolnictwa przy odrzucaniu przed-
miotowego wniosku? Ile wynosił plon, który był brany pod uwagę w trakcie 
wydawania decyzji o zabraniu gospodarstwa, i z których gruntów? Prosi-
my o wskazanie konkretnych działek. Prosimy też o szczegółowe infor-
macje o tym, w jaki sposób został ustalony plon w przedmiotowym gospo-
darstwie.

Czy w przedmiotowym gospodarstwie wystąpiły siły wyższe, mające 
wpływ na planowanie? W jaki sposób ich działanie lub brak działania 
zostały ustalone? Jakie kwoty, kiedy i z jakiego tytułu wypłacono byłemu 
właścicielowi gospodarstwa w związku z jego przejęciem?

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Alicja Zając 
Bogdan Pęk   Kazimierz Jaworski 
Henryk Górski   Robert Mamątow 
Wiesław Dobkowski  Waldemar Kraska

Oddowiedd�

Warszawa, 21 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Wojcie-

chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 
17 października 2013 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa przez Naczelnika 
Gminy w Nieborowie decyzją z dnia 3 grudnia 1979 r. nr 8220/14/79 gospodarstwa 
rolnego o pow. 5,24 ha oraz 1/2 części nieruchomości o pow. 0,78 ha, położonych we wsi 
Nieborów, stanowiących byłą własność Józefa F. uprzejmie informuję, co następuje.

W niniejszej sprawie podstawą prawną wydania decyzji przez Naczelnika Gminy 
w Nieborowie z dnia 3 grudnia 1979 r. był przepis art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 
1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty 
pieniężne (Dz. U. Nr 21, poz. 118). Przepis ten przewidywał przejęcie z urzędu na włas- 
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ność Państwa gospodarstwa rolnego, jeżeli wykazywało ono niski poziom produkcji 
rolnej, a jego właściciel osiągnął odpowiedni wiek tj. 60 lat w przypadku mężczyzn, 
55 lat w przypadku kobiet lub został zaliczony do jednej z grup inwalidzkich. Powyż-
sza ustawa nie określała jakie gospodarstwo powinno zostać uznane za wykazujące 
niski poziom produkcji rolnej. Nie określały tego również żadne akty wykonawcze do 
tej ustawy. Zgodnie z §4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przekazywaniu gospodarstw rol-
nych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne (Dz. U. Nr 21, poz. 125) poziom 
produkcji danego gospodarstwa ustalał naczelnik gminy po zasięgnięciu opinii właści-
wej komisji gminnej rady narodowej.

W przedmiotowej sprawie w celu ustalenia, czy opisywane gospodarstwo wyka-
zuje niski poziom produkcji rolnej w dniu 23 listopada 1979 r. dokonano lustracji 
gospodarstwa celem ustalenia, czy kwalifikuje się ono do przejęcia na podstawie ww. 
ustawy. W protokole wskazano, że gospodarstwo ocenione jest jako odstające od pozo-
stałych gospodarstw poprzez niskie plony, złe zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrując wniosek Pana Ryszarda N. stwierdze-
nie nieważności ww. decyzji Naczelnika Gminy w Nieborowie nie dopatrzył się wystąpie-
nia żadnej z przesłanek stanowiących podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji, 
o których mowa w art. 156 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku 
z powyższym decyzją z dnia 27 października 2010 r., znak: GZrn-057-625-32/09 od-
mówił stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy w Nieborowie. Natomiast na 
wniosek Pana Ryszarda N. o ponowne rozpatrzenie sprawy Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi decyzją z dnia 14 grudnia 2011 r. znak: GZsp-057-624-585/11, utrzymał 
w mocy wydaną przez siebie decyzję z dnia 27 października 2010 r. Skargę na powyż-
szą decyzję z dnia 14 grudnia 2011 r. wniósł Pan Ryszard N., która została oddalona 
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2012 r. Tym 
samym Sąd potwierdził, że rozstrzygnięcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pra-
widłowe. Od powyższego orzeczenia Sądu skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego wniósł adwokat Marek Fraszczyk – pełnomocnik Pana Ryszarda N. Na 
dzień dzisiejszy nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy w tej sprawie.

Odnosząc się do wniosku o powtórne rozważenie wniosku Pana Ryszarda N. o po-
nowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia 27 października 2010 r., znak: 
GZrn-057-625-32/09 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gmi-
ny w Nieborowie z dnia 3 grudnia 1979 r. nr 8220/14/79 gospodarstwa rolnego o pow. 
5,24 ha oraz 1/2 części nieruchomości o pow. 0,78 ha, położonych we wsi Nieborów, 
stanowiących byłą własność Józefa F. uprzejmie informuję, że obecnie przepisy Ko-
deksu postępowania administracyjnego nie przewidują takiej możliwości.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Henryka Górskiego, Wiesława Dobkowskiego, 

Waldemara Kraski, Alicji Zając, Kazimierza Jaworskiego, 
Macieja Klimy oraz Roberta Mamątowa

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się mieszkańcy miejscowości 

Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, z zastrzeżeniami dotyczącymi postano-
wienia wydanego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi 
(z dnia 2 października 2012 r., znak WOOŚ.4242.154.2012.MM.4) w ra-
mach toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie określenia 
środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na bu-
dowie instalacji do produkcji betonu.

W tej sprawie zwróciłem się w kwietniu bieżącego roku do generalnego 
dyrektora ochrony środowiska i w związku z pismem GDOŚ z dnia 17 maja 
2013 r., znak DOOŚ.oa.70.184.2012.ADK.3, pragnę Panu Ministrowi zwrócić 
uwagę, iż:

1. Raport oddziaływania na środowisko, który po części kwestionowałem, 
zawiera dane nieodpowiadające rzeczywistości. Chodzi przede wszystkim 
o kwestię odległości planowanej inwestycji od zabudowań mieszkalnych.

2. Raport ukrywa fakt istnienia zabudowań mieszkalnych położonych 
najbliżej planowanej inwestycji.

3. Dokumentacja fotograficzna została wykonana w taki sposób, aby nie 
obejmować najbliżej położonych budynków mieszkalnych.

4. Wiele okoliczności wskazuje, że zakres planowanej inwestycji jest 
większy niż opisany w raporcie oddziaływania na środowisko.

5. Odpowiedź generalnego dyrektora ochrony środowiska pomija is-
totne kwestie dotyczące faktycznych odległości planowanej inwestycji 
od zabudowań mieszkalnych i w żadnym stopniu nie przyczynia się do 
wyjaśnienia sprawy, za to zacytowane zostały przepisy, o które pana dyrek-
tora nie prosiłem.

Prosimy Pana Ministra o to, by pilnie zajął się wyjaśnieniem tej sprawy 
i doprowadził do uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia z poszanowaniem jakości życia mieszkańców miejscowości 
Strzyboga.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Henryk Górski 
Wiesław Dobkowski 
Waldemar Kraska 
Alicja Zając 
Kazimierz Jaworski 
Maciej Klima 
Robert Mamątow
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Stanowisko

Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do oświadczenia pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego z dnia 

17 października 2013 r., w sprawie zastrzeżeń dotyczących postanowienia wydanego 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach postępowania 
administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produk-
cji betonu, zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowie-
dzi na ww. interpelację do dnia 2 grudnia 2013 r. Prośba uzasadniona jest konieczno-
ścią uzyskania dodatkowych informacji na ten temat.

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

Oddowiedd�

Warszawa, 29 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

wspólnie z innymi senatorami podczas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 paździer-
nika 2013 r., przesłane przez Wicemarszałka Senatu RP Panią Marię Pańczyk-Pozdziej 
przy piśmie z dnia 21 października 2013 r., znak: BPS/043-41-1806/13, w sprawie za-
strzeżeń dotyczących postanowienia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Łodzi z dnia 2 października 2012 r., znak: WOOŚ.4242.154.2012.
MM.4, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oddowiedd na oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
i innych senatorów w sdrawie zastrzeżeń dotyczących dostanowienia 

wydanego drzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi z dnia 2 daddziernika 2012 r., znak: WOOŚ.4242.154.2012.MM.4.

W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
i innych senatorów w sprawie zastrzeżeń dotyczących postanowienia wydanego przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi (dalej: RDOŚ) z dnia 2 października 
2012 r., znak: WOOŚ.4242.154.2012.MM.4., uzgadniającego środowiskowe warunki 
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu, zjaz-
du z drogi gminnej, posadowieniu kontenera biurowo-socjalnego, zbiorników na ścieki 
bytowe i technologiczne wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na działkach o nu-
merach ewidencyjnych: 344 i 345 w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, 
Ministerstwo Środowiska przedstawia stanowisko w sprawie.

W toku postępowania ustalono, iż brak jest jakichkolwiek okoliczności, które wska-
zywałyby na to, że zakres planowanej inwestycji jest większy niż opisany w raporcie 
o oddziaływaniu na środowisko (dalej: raport ooś). Ponadto ze względu na omawiany 
etap procesu inwestycyjnego (w którym ocenie poddawana jest inwestycja planowa-
na), organ nie może domniemywać, że zakres wnioskowanego przedsięwzięcia będzie 
większy niż deklarowany przez inwestora w materiale dowodowym. Należy zauważyć, 
że skoro ustawodawca nałożył na inwestora obowiązek dołączenia dokumentów (karta 
informacyjna przedsięwzięcia, raport ooś) uzasadniających realizację przedsięwzięcia 
w zaproponowanym wariancie, to na podmiocie tym ciąży odpowiedzialność w zakresie 
artykułowania swoich rzeczywistych zamiarów inwestycyjnych (również co do rozmia-
ru, skali, wydajności). Stąd zarówno postanowienie uzgadniające, jak i decyzja o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach wydane zostały w odniesieniu do wskazanych przez 
inwestora parametrów charakteryzujących planowane do realizacji przedsięwzięcie 
w zakresie skali, rozmiaru, wydajności pracy i jego lokalizacji. Parametry te zosta-
ły przedstawione w postanowieniu uzgadniającym oraz w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w celu zapewnienia organom biorącym udział w dalszych etapach 
procesu inwestycyjnego możliwości weryfikacji tożsamości planowanego przedsię-
wzięcia. Należy wskazać, że inwestor, składając wniosek o wydanie decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach, deklaruje budowę przedsięwzięcia o określonych para-
metrach, przy użyciu danej technologii, wydajności i jego usytuowaniu w konkretnym 
miejscu. Po wydaniu ww. decyzji, inwestor jest zaś zobowiązany do zachowania tożsa-
mości tego zamiaru na dalszym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego. Jeżeli po 
uzyskaniu decyzji środowiskowej (a przed wybudowaniem przedsięwzięcia) podmiot 
planujący przedsięwzięcie zmienia zamiary inwestycyjne w taki sposób, że następuje 
istotna zmiana parametrów przedsięwzięcia (np. znacząco rozszerza zakres przedsię-
wzięcia), winno to skutkować wystąpieniem o nową decyzję o środowiskowych uwa-
runkowaniach.

Odnosząc się do obaw związanych z realizacją i eksploatacją instalacji w sposób 
wykraczający poza zakres opisany w raporcie ooś, należy wskazać, że art. 76 ustawy 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), 
zwanej dalej: ustawą POŚ, przewiduje obowiązek zgłoszenia odpowiednich informacji 
właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony środowiska. Na in-
westorze ciąży prawny obowiązek zgłoszenia ww. organowi informacji o planowanym 
terminie: 1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiek-
tu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji; 2) zakończenia rozruchu instala-
cji, jeżeli jest on przewidywany. Niewykonywanie tego obowiązku jest wykroczeniem, 
o czym przesądza art. 331 ustawy POŚ. W związku z powyższym w przypadku posia-
dania  informacji lub dowodów dotyczących okoliczności, które wskazywałyby, że za-
kres planowanej inwestycji jest większy niż deklarowany w materiale dowodowym, to 
powinny one zostać przekazane organom nadzorującym proces inwestycyjno-budow-
lany adekwatnie do jego aktualnego etapu. Informacyjnie wskazać należy, że od mo-
mentu podjęcia realizacji przedsięwzięcia organem właściwym do kontroli zgodności 
budowy omawianej instalacji do produkcji betonu, z przepisami prawa budowlanego, 
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w tym wymogami ochrony środowiska, jest inspektor nadzoru budowlanego. W chwili 
obecnej ani Ministerstwo Środowiska, ani Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
ani RDOŚ w Łodzi nie są w posiadaniu informacji, które w sposób wiarygodny kwe-
stionowałyby przedstawiony przez inwestora zakres planowanego przedsięwzięcia.

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego odległości planowanej inwestycji od za-
budowań mieszkalnych oraz niewłaściwego przedstawienia lokalizacji tych zabudo-
wań, Ministerstwo ustaliło, iż zgodnie z opinią Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 
12 września 2012 r., najbliższymi terenami chronionymi akustycznie, jest zabudowa 
zagrodowo-mieszkaniowa zlokalizowana na działkach nr 327, 348-353 w miejsco-
wości Strzyboga, w zachodniej części działek, na głębokość ok. 80 m (pozostała część 
działek z przeznaczeniem użytkowania rolniczego – nienormowana akustycznie). 
Przyporządkowano tym terenom dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudo-
wy zagrodowo-mieszkaniowej, czyli 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy. Przy 
czym termin „zabudowa zagrodowo-mieszkaniowa” został wprowadzony przez organ 
gminy. Ponadto w związku z brakiem dla omawianego terenu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, RDOŚ w Łodzi w postanowieniu z dnia 24 kwiet-
nia 2012 r., znak: WOOŚ.4240.308.2012.MG, opiniującym pozytywnie zasadność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającym zakres raportu, 
zawarł w punkcie II.2 lit. b) zapis mający na celu wypełnienie dyspozycji art. 115 usta-
wy POŚ w brzmieniu: „(…) dla działek, które nie są objęte aktualnie obowiązującym 
planem zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć prawidłowo sformułowa-
ną opinię organu gminy dotyczącą faktycznego zagospodarowania terenów objętych 
realizacją przedsięwzięcia oraz terenów, na które może ono oddziaływać, wykonaną 
zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska (Dz. U. nr 120, poz. 826), z określeniem odpowiadających mu standardów jakości 
środowiska akustycznego dla najbliżej położonych terenów usytuowanych w potencjal-
nym zasięgu oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia objętego wnioskiem o wy-
danie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Obowiązek ten został zaaprobo-
wany przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn poprzez wprowadzenie zacytowanego zapisu 
do postanowienia z dnia 29 maja 2012 r., znak: ZI. 7624.1-5.2012, nakładającego 
obowiązek przeprowadzenia oceny i określającego zakres raportu. Należy zauważyć, 
że Wójt Gminy Nowy Kawęczyn realizując, obligatoryjny art. 115 ustawy POŚ, stano-
wiący, że: „W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny, 
czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, właści-
we organy dokonują na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania 
tego i sąsiednich terenów; przepis art. 114 ust. 2 stosuje się odpowiednio”, winien 
niejako przy okazji skonfrontować opis zawarty w karcie informacyjnej przedsięwzię-
cia (a później w raporcie) co do odległości planowanego usytuowania przedsięwzięcia 
z zabudową mieszkaniową podlegającą ochronie akustycznej. Natomiast wobec wy-
stąpienia Wójta Gminy Nowy Kawęczyn znak: ZI.7624/1-8/2012 przesyłającego w za-
łączeniu raport zawierający w swej treści tzw. klasyfikację akustyczną terenu z dnia 
12 września 2012 r. dokonaną przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn, RDOŚ w Łodzi 
uznał podane informacje za odpowiadające prawdzie obiektywnej. Należy zauważyć, 
iż w czasie prowadzenia postępowania uzgodnieniowego do RDOŚ w Łodzi nie dotar-
ły żadne pisma podające w wątpliwość przyjęte w raporcie odległości do najbliższej 
zabudowy mieszkaniowej, w związku z czym w toku postępowania wyjaśniającego 
RDOŚ w Łodzi nie zidentyfikował potrzeby przeprowadzenia bezpośrednich oględzin 
terenu, które jako dowód bezpośredni przyniosłoby spostrzeżenie procesowe co do 
przybliżonej odległości do najbliższych zabudowań. Należy także zauważyć, że orga-
nem odpowiedzialnym za dokonanie oceny aktualnego sposobu zagospodarowania 
terenu, w tym m.in. z uwzględnieniem odległości do terenów podlegających ochronie 
akustycznej jest w przedmiotowym przypadku Wójt Gminy Nowy Kawęczyn (art. 115 
ustawy POŚ). Zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi od Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny, RDOŚ w Łodzi w ramach uzgadniania warunków realizacji omawianej inwestycji 
dokonał wnikliwej analizy materiału dowodowego zarówno od strony formalnej, jak 
i merytorycznej, przeprowadzając przy tym postępowanie wyjaśniające w szerokim 
zakresie, czym uczynił zadość wymogom stawianym przez przepisy prawa. Omawia-
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ne uzgodnienie zostało dokonane w oparciu o dowody przedstawione w raporcie ooś 
i jego uzupełnieniach, z których, zgodnie z wyjaśnieniami RDOŚ w Łodzi, jednoznacz-
nie wynikało, że standardy jakości środowiska dla planowanego do realizacji przedsię-
wzięcia zostaną dotrzymane.

Ponadto, mając na uwadze podniesione w oświadczeniu zarzuty, zwrócenia uwagi 
wymaga fakt, że ciężar odpowiedzialności za przedstawiony organom prowadzącym 
postępowanie administracyjne materiał dowodowy spoczywa na inwestorze. Regional-
ny dyrektor ochrony środowiska uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia w opar-
ciu o raport ooś, tj. weryfikując jego zapisy w zakresie przewidzianym przepisami 
prawa i w ramach swoich kompetencji. W przypadku gdy inwestor dopuściłby się 
manipulacji w dowodach lub przedstawiania fałszywych informacji, w celu uzyskania 
korzyści w postaci orzeczeń administracyjnych pozwalających na realizację plano-
wanego przedsięwzięcia, a wykonawca raportu ooś, bazując na fałszywych danych, 
dokonałby poświadczenia nieprawdy w  materiale dowodowym – którym w przedmio-
towej sprawie jest raport ooś, to sprawa ta powinna zostać przekazana do właści-
wych organów ścigania, celem uruchomienia stosownych procedur wyjaśniających. 
Zgłoszenia takiego winien dokonać podmiot dysponujący dowodami i dokumentami 
wskazującymi na dokonanie sugerowanego przez senatorów RP fałszerstwa. Wyraź-
nego zaznaczenia wymaga, że ani Ministerstwo Środowiska, ani GDOŚ oraz RDOŚ 
w Łodzi nie dysponują danymi lub dowodami wskazującymi na dokonanie przez in-
westora manipulacji w materiale dowodowym, który był podstawą do uzgodnienia 
warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W oświadczeniu senatorowie 
RP powołują się również na ”wiele okoliczności” wskazujących, że zakres planowanej 
inwestycji jest większy niż opisany w raporcie ooś. Zaznaczenia jednak wymaga, że 
ani Ministerstwo Środowiska, ani GDOŚ oraz RDOŚ w Łodzi nie są w posiadaniu 
informacji dotyczących powyższego stwierdzenia, wobec czego odniesienie się do tej 
informacji nie jest możliwe.

Odnosząc się do prośby o „doprowadzenie do ponownego uzgodnienia warunków 
realizacji omawianej inwestycji”, należy zwrócić uwagę, że postępowanie, wyłącznie 
w ramach którego możliwe jest dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsię-
wzięcia, zostało zakończone wydaniem przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn ostatecz-
nej decyzji z dnia 5 grudnia 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku 
z powyższym RDOŚ w Łodzi nie ma żadnych podstaw prawnych, by ponownie do-
konywać wnioskowanego w oświadczeniu uzgodnienia. Ponadto z uwagi na fakt, iż 
omawiane postanowienie uzgadniające jest niezaskarżalne, nie ma, w świetle art. 126 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 267), dalej Kpa, możliwości jego weryfikacji w trybach nadzwy-
czajnych, np. wznowienie postępowania, stwierdzenie jego nieważności. Jednak tak 
jak już wspomniano w sytuacji gdy dowody, na podstawie których ustalono istotne 
dla sprawy okoliczności faktyczne okazały się fałszywe, Kpa, w myśl art. 145 §1 pkt 1, 
przewiduje możliwość wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją ad-
ministracyjną. A zatem postępowaniem, które może zostać wznowione w przedmioto-
wej sprawie, jest postępowanie przeprowadzone przez Wójta Gminy Kawęczyn, zakoń-
czone decyzją z dnia 5 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym, w przypadku gdy Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, po otrzy-
maniu stosownego wniosku od stron ww. postępowania, za zasadne uzna jego wzno-
wienie i ponownie zwróci się do RDOŚ w Łodzi o współdziałanie w sprawie (w oparciu 
o nowe dowody), wówczas organ ten będzie mógł zająć ponownie stanowisko i wydać 
stosowne orzeczenie (tj. postanowienie w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych 
warunków realizacji przedsięwzięcia) w oparciu o nowe dowody w sprawie. Podkreśle-
nia przy tym wymaga, że wznowienie postępowania w oparciu o ww. podstawę prawną 
ograniczone jest łącznym wystąpieniem dwóch warunków. Po pierwsze, w postępo-
waniu dowodowym prowadzonym w danej sprawie administracyjnej miało miejsce 
wystąpienie fałszywego dowodu. Po drugie, sfałszowanie dowodu musi być stwier-
dzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu. Z informacji przekaza-
nych tutejszemu organowi, nie wynika aby w odniesieniu do dowodów analizowanych 
w przedmiotowej sprawie wydane zostało prawomocne orzeczenie stwierdzające ich 
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sfałszowanie. Wobec powyższego brak jest podstaw, aby w świetle uprawnień przy-
znanych mu w art. 76 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), wystąpić do 
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego 
decyzją z dnia 5 grudnia 2012 r.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Alicji Zając, Andrzeja Pająka, 

Henryka Górskiego oraz Wiesława Dobkowskiego

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

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracamy się do Pana Ministra Środowiska i do Pana Ministra Budow-

nictwa z prośbą o przeprowadzenie kontroli działań powiatowego inspek-
tora nadzoru budowlanego dla powiatu Łódź-Wschód w sprawie prowa-
dzonego postępowania administracyjnego dotyczącego budowy zbiornika 
na ścieki przez państwa Teresę i Jerzego D. zamieszkałych w Koluszkach.

Powiatowy inspektor po blisko trzech latach wydał decyzję nr 14/2012 
w sprawie o sygn. PINB-7355/090042/K/741/AL./2012, podając nie-
prawdziwe dane. Państwo D. składali pismo w sprawie rozbudowy zbiorni-
ka na ścieki, a nie jak pisze pan inspektor w „celu naprawy”. Istniejący 
zbiornik stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa państwa D., 
gdyż ścieki przesiąkają do ich budynku znajdującego się w bezpośrednim 
sąsiedztwie zbiornika, powodując znaczne szkody. Powiatowy inspektor doty-
chczas nie podjął tak naprawdę żadnych kroków, aby doprowadzić do uregulo- 
wania tej sprawy zgodnie z prawem, a wydana decyzja, o której wcześniej 
pisaliśmy, zawierała naszym zdaniem celowo popełniony błąd po to, aby 
została uchylona. Dwa dni później powiatowy inspektor wydał postano- 
wienie nakładające obowiązek sporządzenia na koszt poszkodowanych eks-
pertyzy dotyczącej stanu technicznego ich budynku, gdyż stwierdził „zawil-
gocenie ścian zewnętrznych w narożniku oraz posadzki piwnicy budynku”. 
Łódzki wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w uzasadnieniu de-
cyzji nr 258/2011 stwierdził, że wątpliwości budzi również stan techniczny 
budynku mieszkalnego. W związku z tym powiatowy inspektor nadzoru 
nakazał sporządzenie ekspertyzy – została ona wykonana przez państwa D. 
– a następnie na mocy decyzji nr 258/2011 nakazał państwu D. naprawę 
na własny koszt uszkodzeń budynku spowodowanych tak naprawdę 
opieszałością powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla powiatu 
łódzkiego-wschodniego.

Nasze zdumienie w tej sprawie budzi również postawa łódzkiego woje-
wódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który, jak wynika z postano-
wienia nr 13/2012 powiatowego inspektora, sugerował powiatowemu ins-
pektorowi znalezienie podstawy do wszczęcia postępowania administracyj-
nego mającego tak naprawdę na celu nałożenie na państwa D. obowiązków, 
których nie będą w stanie udźwignąć. Z przedstawionych dokumentów 
wynika jednoznacznie, że działania powiatowego inspektora nadzoru bu-
dowlanego w tej budowlanej sprawie były skierowane przeciwko osobom, 
które ucierpiały na skutek samowoli budowlanej przy budowie szamba na 
sąsiedniej nieruchomości oraz bezczynności organu nadzoru budowlanego. 
Jednocześnie organ ten podjął działania represyjne, gdyż tylko tak można 
nazwać nałożone na państwa D. – a więc na osoby, które już ucierpiały 
w wyniku tej sytuacji – obowiązki.

Prosimy Panów Ministrów o szczegółowe zbadanie sprawy i powiado-
mienie nas o wynikach.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Alicja Zając 
Andrzej Pająk 
Henryk Górski 
Wiesław Dobkowski
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Stanowisko 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 25 października 2013 r.

Pan 
Sławomir Nowak 
Minister Transportu, 
Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w załączeniu przekazuję, według właściwości, oświadczenie senatora Grzegorza 

Wojciechowskiego złożone wspólnie z innymi senatorami, w sprawie prowadzonego 
postępowania administracyjnego dotyczącego budowy zbiornika na ścieki.

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

Oddowiedd�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Grzegorza Wojcie-

chowskiego wspólnie z innymi senatorami, przesłane przy piśmie Marszałka Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2013 r., znak: BPS/043-41-1807-
-MTBGM/13 w sprawie przeprowadzenia kontroli działań Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego dla powiatu Łódź-Wschód dotyczącej prowadzonego postępo-
wania administracyjnego w sprawie budowy zbiornika na ścieki przez P. Teresę i Je-
rzego D., niniejszym uprzejmie informuję i wyjaśniam.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, zgodnie 
z art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 3, poz. 1623, z późn. zm.) należy do zadań organów nadzoru budowlanego. Zadania 
nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, wykonują:
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1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, wcho-

dzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Pra-

wo budowlane, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone 
przepisami prawa budowlanego, a w szczególności:

1) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów 
nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,

2) kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nad-
zoru budowlanego.

W związku z powyższym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
nie jest organem właściwym w sprawach indywidualnych z zakresu ustawy – Prawo 
budowlane oraz nie posiada w przedmiotowym zakresie kompetencji do podejmowania 
interwencji, zaś wszelkie nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem przepisów 
ustawy – Prawo budowlane należy zgłaszać właściwym miejscowo oraz instancyjnie 
organom nadzoru budowlanego.

W przypadku, gdy nieprawidłowości dotyczą działalności powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego, organem właściwym do ich rozpatrzenia i oceny jest organ 
wyższego stopnia, czyli wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego – art. 83 ust. 2 
ustawy – Prawo budowlane.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kopia oświadczenia złożonego przez Pana 
senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami zostanie przeka-
zana Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, w celu dokonania analizy spra-
wy oraz ewentualnego podjęcia odpowiednich kroków zmierzających do rozwiązania 
przedstawionego problemu.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Janusz Żbik 
Podsekretarz Stanu
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Oddowiedd 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 18 grudnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do odpowiedzi Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 12 listopada 2013 r. (znak: BP-2mg-0701-58/13 nr 4025) na złożo-
ne przez Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego oświadczenie, przesłane przy 
piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2013 r., 
znak: BPS/043-41-1807-MTBGM/13 w sprawie przeprowadzenia kontroli działań 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu Łódź-Wschód dotyczącej 
prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie budowy zbiornika na ście-
ki przez P. Teresę i Jerzego D. niniejszym uprzejmie przekazuję wyjaśnienia w spra-
wie, przekazane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Na podstawie wyjaśnień Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego pragnę wskazać, ze sprawa zbiornika na nieczystości ciekłe Państwa R. oraz 
sprawa stanu technicznego budynku Państwa Teresy i Jerzego D. stanowią odrębne 
sprawy administracyjne, których inicjatorami byli Państwo Teresa i Jerzy D.

W sprawie zbiornika na nieczystości ciekłe Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego uchylił decyzją nr 263/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w postępowa-
niu odwoławczym decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego nr 14/2012 z dnia 7 marca 2012 r., nakazującą, na podsta-
wie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1409), rozbiórkę przedmiotowego zbiornika i przekazał sprawę do ponownego 
rozpoznania. Zasadność i zgodność z prawem rozstrzygnięcia organu wojewódzkiego 
potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który wyrokiem z dnia 23 stycz-
nia 2013 r. sygn. akt II SA/Łd 864/12 oddalił skargę Państwa Teresy i Jerzego D. 
na decyzję nr 263/2012. Niezwłocznie po zwrocie z Sądu dokumentów Łódzki WINB 
przekazał organowi pierwszego stopnia akta postępowania. Jednocześnie organ wo-
jewódzki wskazał organowi powiatowemu na konieczność przeprowadzenia działań 
administracyjnych bez zbędnej zwłoki.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ocenił działania Łódzkiego WINB w spra-
wie zbiornika na nieczystości ciekłe jako prawidłowe. Niemniej jednak z uwagi na brak 
informacji dotyczących zakończenia przez PINB dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
przedmiotowej sprawy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do organu 
wojewódzkiego o sprawdzenie terminowości podejmowanych w tej sprawie działań 
przez organ pierwszej instancji.

W sprawie nałożonego na Państwo Teresę i Jerzego D. obowiązku usunięcia nie-
prawidłowości w zakresie stanu technicznego budynku mieszkalnego należy wskazać, 
że Łódzki WINB utrzymał w mocy decyzję PINB dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
nr 58/2012 z dnia 10 lipca 2012 r., nakładającą na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 
ustawy – Prawo budowlane, obowiązek usunięcia nieprawidłowości w terminie do 
dnia 31 grudnia 2012 r. Skargę na rozstrzygnięcie, wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi, Sąd odrzucił postanowieniem z dnia 24 maja 2013 r. sygn. 
akt II SA/Łd 1098/12.

W kontekście podniesionych w oświadczeniu senatorskim kwestii pragnę podkreś- 
lić, że zasadność prowadzonego postępowania w sprawie stanu technicznego budyn-
ku Państwa Teresy i Jerzego D., w którym nałożono obowiązek usunięcia nieprawi-
dłowości w obiekcie, została potwierdzona w administracyjnym toku instancji. Należy 
przy tym zauważyć, że w przypadku obiektów budowlanych znajdujących się w nie-
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odpowiednim stanie technicznym, organy nadzoru budowlanego zawsze nakładają 
obowiązki na właścicieli lub zarządców budynków, w których dochodzi do nieprawi-
dłowości, a nie na właścicieli i zarządców sąsiednich obiektów budowlanych. Pod-
kreślenia wymaga fakt, że gdyby nawet zły stan techniczny budynku Państwa Teresy 
i Jerzego D. spowodowany był nieprawidłowościami dotyczącymi zbiornika na ścieki 
Państwa R. to organ nadzoru budowlanego nie ma podstaw prawnych do nałożenia 
obowiązku wykonania robót budowlanych w zakresie budynku mieszkalnego Pań-
stwa Teresy i Jerzego D. na osoby niebędące właścicielami przedmiotowej nierucho-
mości, tzn. na Państwa R. Ponadto należy zauważyć, ze koszty zleconych przez nadzór 
budowlany ekspertyz zawsze obciążają właścicieli lub zarządców obiektów będących 
w nieodpowiednim stanie technicznym. W tego typu postępowaniach nie uwzględ-
nia się sytuacji materialnej podmiotów zobowiązanych do sporządzenia ekspertyz, 
ani też tego kto ponosi winę za powstanie nieprawidłowości, a kto jest podmiotem 
poszkodowanym. W świetle powyższego – należy stwierdzić, że niezrozumiałe wydaje 
się kwestionowanie działań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego podjętych 
w stosunku do Państwa Teresy i Jerzego D.

Jednocześnie należy zauważyć, że organy nadzoru budowlanego nie mają kompe-
tencji do rozstrzygania zagadnień o charakterze cywilnoprawnym np. kwestii odszko-
dowawczych między właścicielami nieruchomości sąsiednich.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Janusz Żbik 
Podsekretarz Stanu

Oddowiedd�  
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 4 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do odpowiedzi Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 12 listopada 2013 r. (znak: BP-2mg-0701-58/13 nr 4025) na złożo-
ne przez Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego oświadczenie, przesłane przy 
piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2013 r., 
znak: BPS/043-41-1807-MTBGM/13 w sprawie przeprowadzenia kontroli działań 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
dotyczącej prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie budowy zbior-
nika na ścieki przez P. Teresę i Jerzego D., informuję, że pismem z dnia 8 stycznia 
2014 r. znak: DPR/INN/070/72/2013/2014 Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dodatkowo wyjaśnił, iż z przekazanych przez Łódzkiego Wojewódzkie-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego informacji, dotyczących terminowości działań 
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Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie zbiornika na ścieki wynika, że organ pierwszej instancji prowadził postę-
powanie w sposób przewlekły. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Po-
wiatu Łódzkiego Wschodniego zakończył czynności administracyjne w przedmiotowej 
sprawie wydając decyzję z dnia 13 grudnia 2013 r. nr 130/13 nakazującą rozbiórkę 
zbiornika na ścieki. Dodatkowo poinformował, że w dniu 27 grudnia 2013 r. do Łódz-
kiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynęło odwołanie Państwa 
Barbary i Stanisława R. od przedmiotowej decyzji.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Janusz Żbik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Henryka Górskiego, Wiesława Dobkowskiego, 

Alicji Zając, Kazimierza Jaworskiego, Macieja Klimy, 
Roberta Mamątowa oraz Waldemara Kraski

skierowane do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Marka Woszczyka

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się z prośbą o interwencję 

mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, członkowie Rawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Otóż chodzi o wyjaśnienie następującej kwestii. Czy działalność 
Rawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej polegająca na wyliczeniu przez firmę 
Metrona Polska astronomicznej opłaty za energię cieplną jest zgodna 
z prawem? Jako jeden z przykładów mieszkańcy przedstawiają rachunki 
z lokalu o powierzchni 37 m2, gdzie opłata została wyliczona w sposób ewi-
dentnie zawyżony, do czego pretekstem był niewątpliwie brak podzielników 
ciepła na kaloryferach, co prowadzi do obciążenia lokatora wszelkimi strata-
mi w sieci energetycznej, jakie najprawdopodobniej wygenerował cały blok 
wielorodzinny.

Zwracamy się zatem do Pana Prezesa z prośbą o zweryfikowanie olbrzy-
mich rozpiętości kwot za pobraną energię cieplną w tych samych lokalach 
mieszkalnych i w tych samych warunkach użytkowania, co budzi zasadne 
wątpliwości co do rzetelności Rawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy na-
liczaniu opłat, a także co do sposobu sprzedaży energii cieplnej.

Z góry dziękujemy za zajęcie się sprawą i przekazanie szczegółowych 
wyjaśnień.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Henryk Górski 
Wiesław Dobkowski 
Alicja Zając 
Kazimierz Jaworski 
Maciej Klima 
Robert Mamątow 
Waldemar Kraska

Oddowiedd�

Warszawa, 7 listopada 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na Pismo Pani Marszałek z dnia 21 października 2013 r., znak: 

BPS/043-41-1808/13 przedstawiam poniżej stosowne wyjaśnienia w sprawie „Oświad-
czenia złożonego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Henry-
ka Górskiego, Wiesława Dobkowskiego, Alicję Zając, Kazimierza Jaworskiego, Macieja 
Klimę, Roberta Mamątowa i Waldemara Kraskę” w dniu 17 października br.
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Na wstępie należy zwrócić uwagę na charakterystyczne cechy zaopatrzenia w cie-
pło w celu zapewnienia komfortu cieplnego w poszczególnych lokalach mieszkalnych 
i użytkowych w budynkach wielorodzinnych. W szczególności należy wyróżnić dwie 
znaczące fazy tego procesu, tj. dostawę ciepła do budynku na podstawie stosownej 
umowy sprzedaży (umowy kompleksowej) oraz rozliczanie kosztów tej dostawy na po-
szczególne lokale oparte o zapisy obowiązującego dla danego budynku regulaminu 
rozliczeń za ciepło.

O ile pierwsza faza dotycząca stosunków dostawca ciepła – odbiorca (zarządzający 
lub właściciel budynku wielolokalowego) jest szczegółowo regulowana przez przepisy 
ustawy – Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze do tej ustawy, to w odniesieniu 
do rozliczeń z lokatorem cześć uprawnień pozostawiono wyłącznie zarządcy lub właś-
cicielowi budynku, który ustala regulamin rozliczeń za ciepło.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki posiadając kompetencje jedynie w zakresie 
regulowania stosunków dostawca ciepła – odbiorca, nie może natomiast ingerować 
w spory pomiędzy zarządzającym lub właścicielem budynku wielolokalowego, a loka-
torami zamieszkującymi w tym obiekcie.

Przedstawiona przez Senatorów sprawa dotyczy rozliczeń pomiędzy Rawską Spół-
dzielnią Mieszkaniową, a mieszkańcami Rawy Mazowieckiej będącymi lokatorami 
w tej Spółdzielni niebędącymi odbiorcami ciepła, do rozstrzygnięcia której to sprawy 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie jest właściwy. Kwestie te mogą być przedmio-
tem rozstrzygnięcia w postępowaniu przed sądem powszechnym (cywilnym).

Stosownie bowiem do upoważnień udzielonych Prezesowi Urzędu Regulacji Ener-
getyki przez art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą”, do 
właściwości tego organu należą m.in. sprawy związane z udzielaniem koncesji przed-
siębiorstwom energetycznym, zatwierdzaniem przedkładanych przez te przedsiębior-
stwa taryf, nakładaniem kar pieniężnych na przedsiębiorstwa energetyczne, a także 
rozstrzyganie spraw spornych, zaistniałych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycz-
nymi i odbiorcami.

Odbiorcą jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie 
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym umowy.

W przypadku dostarczania ciepła do budynku wielolokalowego, przedsiębior-
stwo energetyczne zawiera umowę z właścicielem budynku lub zarządcą, jako od-
biorcą ciepła.

Opłaty ponoszone przez zarządzającego lub właściciela budynku (odbiorcę ciepła) 
stanowią koszt zakupu ciepła dostarczanego do budynku, w którym znajdują się loka-
le mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby niebędące odbior-
cami (art. 45a ust. 2 ustawy) i są rozliczane w opłatach od ww. osób. Wysokość opłat 
powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych 
przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła (art. 45a ust. 4 ustawy).

Właściciel (zarządca) budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozlicza-
nia całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe 
w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównaw-
cze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy 
jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określo-
nych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania.

Kluczowe znaczenie ma fakt, że właściciel (zarządca) budynku wielolokalowego 
wprowadza wybraną metodę, o której mowa powyżej, w formie wewnętrznego regula-
minu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku. Regula-
min rozliczeń podaje się do wiadomości zainteresowanym osobom, w terminie 14 dni 
od dnia jego wprowadzenia do stosowania (art. 45a ust. 10 ustawy). W przypadku gdy 
właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadził metodę wykorzystującą 
ciepłomierze i urządzenia wymienione w art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz 
pkt 2 lit. a, osoba, o której mowa w ust. 2, udostępnia swoje pomieszczenia w celu 
zainstalowania lub wymiany tych ciepłomierzy i urządzeń oraz umożliwia dokonywa-
nie ich kontroli i odczytu wskazań w celu rozliczania kosztów zużytego ciepła w tym 
budynku (art. 45a ust. 11 ustawy).
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W przypadku stosowania w budynku wielolokalowym metody, o której mowa 
w art. 45a ust. 9, regulamin rozliczeń powinien dopuszczać możliwość zamiennego 
rozliczania opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich 
powierzchni lub kubatury oraz określać warunki stosowania zamiennego rozliczania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa (zgodnie z art. 32 i 47 ustawy) miałaby obowiązek 
posiadać koncesję na prowadzenie działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców 
w ciepło i zatwierdzoną taryfę dla ciepła jedynie w przypadku, gdy prowadzi działal-
ność gospodarczą w zakresie:

– wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie mniej-
szej niż 5 MW lub gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców jest równa 
lub większa 5 MW,

– przesyłania i dystrybucji ciepłem, gdy wielkość mocy zamówionej przez odbior-
ców jest nie mniejsza niż 5 MW,

– obrotu ciepłem, gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców jest nie mniej-
sza niż 5 MW.

W sprawie opisanej przez Senatorów (wg wiedzy Środkowo-Zachodniego Oddziału 
Terenowego z siedzibą w Łodzi) Rawska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest zobowiąza-
na do posiadania stosownej koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Ener-
getyki. W konsekwencji Spółdzielnia nie jest obowiązana do posiadania zatwierdzonej 
taryfy dla ciepła, a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie jest władny do kontrolowa-
nia działań tego odbiorcy ciepła.

Zatem kluczowe znaczenie dla oceny prawidłowości prowadzenia przez Rawską 
Spółdzielnię Mieszkaniową rozliczeń z mieszkańcami Rawy Mazowieckiej będącymi 
lokatorami w tej Spółdzielni będzie miał regulamin rozliczeń za ciepło, jego zgodność 
z art. 45a ustawy i dochowanie ich postanowień przez Spółdzielnię, przy czym do oce-
ny w tym zakresie będzie właściwy sąd powszechny.

Przedstawiając powyższe wyrażam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia 
będą pomocne Senatorom w działaniach podjętych w związku ze skargą mieszkańców 
Rawy Mazowieckiej.

Z najwyższym szacunkiem 
 
Marek Woszczyk


