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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
W zależności od wyniku postępowania Komisji Europejskiej przeciwko 

Polsce przed ETS wkrótce może zostać wprowadzona podwyżka VAT na wy-
roby medyczne. Obecna stawka to 8%, a może ona wzrosnąć aż do 23%. Jeś- 
li do tego dojdzie, wiele przychodni i szpitali może mieć ogromne problemy 
finansowe, bo będzie musiało płacić o 15% więcej za wyroby wykorzystywa-
ne do leczenia pacjentów, a będzie otrzymywało stawkę za leczenie bez jej 
waloryzacji.

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

1. Jakie jest stanowisko resortu finansów w tej kwestii?
2. Czy ministerstwo przygotowuje ewentualne działania mające na celu 

wsparcie przychodni i szpitali w sytuacji zwiększenia ich wydatków na sku-
tek wzrostu VAT?

Z poważaniem 
Tadeusz Arłukowicz

Oddowiedd�

Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Nawiązując do przesłanego przy piśmie z dnia 19 grudnia 2013 r. znak: BPS/043-
-46-1972/13 tekstu oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Tadeusza Arłukowi-
cza na 46. posiedzeniu Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r., dotyczącego stawki VAT na 
wyroby medyczne, uprzejmie informuję.

System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż 
państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepi-
sów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Oznacza 
to, że regulacje przyjęte w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), muszą być zgodne w szczególno-
ści z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., 
str. 1, z późn. zm.).

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

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

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

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

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

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

Komisja nie uznając przedstawionych przez Polskę wyjaśnień wniosła, w dniu 
20 grudnia 2013 r., skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w spra-
wie C-678/13. Zdaniem Komisji Europejskiej poprzez zastosowanie obniżonej stawki 
VAT do dostaw sprzętu medycznego i niektórych produktów farmaceutycznych Pol-
ska naruszyła przepisy art. 97 i 98 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej w związku z załącznikiem III do tej dyrektywy. 
Tekst skargi został przekazany Ministerstwu Finansów drogą elektroniczną również 
w dniu 20 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 124 §1 regulaminu postępowania Przed Trybunałem Sprawiedli-
wości, termin na przedstawienie przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzi na skargę 
wynosi dwa miesiące od dnia doręczenia skargi. Termin ten ulega wydłużeniu o dzie-
sięciodniowy termin uwzględniający odległość, o którym mowa w art. 51 regulami-
nu. W niniejszej sprawie, termin na udzielenie odpowiedzi na skargę upływa w dniu 
3 marca 2014 r.

W przypadku, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeknie, że prze-
pisy krajowe Rzeczypospolitej Polski są niezgodne z odpowiadającymi im przepisa-
mi prawa unijnego, to wówczas na mocy art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Polska będzie zobowiązana podjąć środki, które zapewnią wykonanie 
wyroku Trybunału. Ewentualne niekorzystne dla Polski rozstrzygnięcie Trybunału 
oznaczałoby konieczność dokonania w szczególności rewizji przepisów dotyczących 
stosowania stawki obniżonej VAT na wyroby medyczne oraz niektóre produkty far-
maceutyczne.

Ocena w kwestii sposobu oraz terminu wykonania wyroku należy do Komisji Eu-
ropejskiej.

Jeżeli Polska nie podejmie środków zapewniających wykonanie wyroku Trybunału, 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może nałożyć na państwo członkowskie 
ryczałt lub okresową karę pieniężną. Wysokość ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej 
może wskazać również Komisja Europejska.
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Reasumując, kluczowe dla podjęcia dalszych działań dotyczących w szczególności 
stawki VAT na wyroby medyczne i niektóre produkty farmaceutyczne będzie rozstrzyg- 
nięcie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-678/13.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zależności od wyniku postępowania Komisji Europejskiej przeciwko 

Polsce przed ETS wkrótce może zostać wprowadzona podwyżka VAT na wy-
roby medyczne. Obecna stawka to 8%, a może ona wzrosnąć aż do 23%. Jeś- 
li do tego dojdzie, wiele przychodni i szpitali może mieć ogromne problemy 
finansowe, bo będzie musiało płacić o 15% więcej za wyroby wykorzystywa-
ne do leczenia pacjentów, a będzie otrzymywało stawkę za leczenie bez jej 
waloryzacji.

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

1. Jakie jest stanowisko resortu sprawiedliwości w tej kwestii?
2. Jaki jest przewidywany przebieg postępowania w tej sprawie i kiedy 

może ono się zakończyć?
3. W jakim okresie po zakończeniu postępowania przed ETS Polska bę-

dzie zobowiązana do ewentualnego wprowadzenia podwyżki VAT na wyro-
by medyczne?

Z poważaniem 
Tadeusz Arłukowicz

Stanowisko 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 31 grudnia 2013 r.

Pan 
Mateusz Szczurek 
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze!
W załączeniu uprzejmie przesyłam według właściwości oświadczenie senatora 

Tadeusza Arłukowicza złożone podczas 46. posiedzenia Senatu RP przekazane przy 
piśmie nr BPS/043-46-1973/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. dotyczące ewentualnego 
wprowadzenia podwyżki VAT na wyroby medyczne, z prośbą o udzielenie odpowiedzi 
na przedmiotowe oświadczenie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Jerzy Kozdroń 
Sekretarz Stanu
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Oddowiedd 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 28 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Nawiązując, do przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
31 grudnia 2013 r. znak: BM-I-071-678/13/2, pisma Pana Marszałka Senatu z dnia 
19 grudnia 2013 r. (znak: BPS/043-46-1973/13) zawierającego tekst oświadczenia 
złożonego przez Pana Senatora Tadeusza Arłukowicza na 46. posiedzeniu Senatu 
w dniu 18 grudnia 2013 r., dotyczącego stawki VAT na wyroby medyczne, uprzejmie 
informuję.

System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż 
państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepi-
sów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Oznacza 
to, że regulacje przyjęte w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), muszą być zgodne w szczególno-
ści z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., 
str. 1, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą 
stosować jedną lub dwie obniżone stawki podatku VAT. Stawki obniżone mają za-
stosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są 
określone w załączniku nr III do dyrektywy 2006/112/WE. W pkt 3 i 4 przedmioto-
wego załącznika wskazano, że stawkę obniżoną, o której mowa w art. 98 dyrektywy 
2006/112/WE można zastosować do:

(3) produktów farmaceutycznych zwykle stosowanych dla ochrony zdrowia, zapo-
biegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych, łącznie z produkta-
mi używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej;

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

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

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

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

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

Komisja nie uznając przedstawionych przez Polskę wyjaśnień wniosła, w dniu 
20 grudnia 2013 r., skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w spra-
wie C-678/13. Tekst skargi został przekazany Ministerstwu Finansów drogą elektro-
niczną również dnia 20 grudnia 2013 r. Zdaniem Komisji Europejskiej poprzez zasto-
sowanie obniżonej stawki VAT do dostaw sprzętu medycznego i niektórych produktów 
farmaceutycznych Polska naruszyła przepisy art. 97 i 98 dyrektywy 2006/112/WE 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z załącznikiem 
III do tej dyrektywy.

Zgodnie z art. 124 §1 regulaminu postępowania Przed Trybunałem Sprawiedli-
wości, termin na przedstawienie przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzi na skargę 
wynosi dwa miesiące od dnia doręczenia skargi. Termin ten ulega wydłużeniu o dzie-
sięciodniowy termin uwzględniający odległość, o którym mowa w art. 51 regulami-
nu. W niniejszej sprawie, termin na udzielenie odpowiedzi na skargę upływa w dniu 
3 marca 2014 r.

Odnosząc się szczegółowo do dalszych pytań, uprzejmie wyjaśniam, że przebieg 
postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika ze Statutu 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stosowana przed Trybunałem Sprawie-
dliwości procedura składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W trakcie procedury 
pisemnej przekazywane są stronom oraz instytucjom Unii skargi, pisma procesowe, 
argumenty obrony i uwagi, odpowiedzi na nie oraz wszelkie inne pisma i dokumenty. 
Na procedurę ustną składa się wysłuchanie przez Trybunał pełnomocników, dorad-
ców, adwokatów lub radców prawnych oraz opinii rzecznika generalnego. W postępo-
waniu w sprawie C-678/13 prowadzona jest obecnie pisemna faza postępowania.

Przepisy prawa unijnego nie wyznaczają terminu, w którym Trybunał Sprawiedli-
wości powinien zakończyć postępowanie i ogłosić wyrok w sprawie. Z praktyki wyni-
ka, że postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości trwają zazwyczaj kilkanaście 
miesięcy.

W związku z pytaniem „w jakim okresie po zakończeniu postępowania przed ETS 
Polska będzie zobowiązana do ewentualnego wprowadzenia podwyżki VAT na wyroby 
medyczne?” uprzejmie informuję, że gdyby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej orzekł, że przepisy krajowe są niezgodne z odpowiadającymi im przepisami pra-
wa unijnego, to Polska będzie zobowiązana podjąć środki, które zapewnią wykonanie 
wyroku Trybunału (art. 260 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). 
Rozstrzygnięcie takie będzie oznaczało konieczność dokonania zmiany przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług.

Tryb postępowania w przypadku niewykonania wyroku Trybunału określa art. 
260 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jeżeli Komisja uzna, że dane 
Państwo Członkowskie nie podjęło środków zapewniających wykonanie wyroku Try-
bunału, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po 
umożliwieniu temu Państwu przedstawienia uwag. Wskazuje ona wysokość ryczałtu 
lub okresowej kary pieniężnej do zapłacenia przez dane Państwo Członkowskie, jaką 
uzna za odpowiednią do okoliczności. Jeżeli Trybunał stwierdza, że państwo człon-
kowskie nie zastosowało się do jego wyroku, może na nie nałożyć ryczałt lub okresową 
karę pieniężną. W związku z tym, że w przypadku ponownego wniesienia sprawy przez 
Komisję, ryczałt nakładany jest za okres od wydania wyroku, w którym Trybunał 
orzekł o niewłaściwej implementacji przepisów prawa unijnego, do jego wykonania, to 
działania zmierzające do wykonania wyroku powinny zostać podjęte niezwłocznie po 
jego wydaniu przez Trybunał.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r. 13

Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Samorządowcy, mieszkańcy miasta, a przede wszystkim pracownicy 

Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Okręgowym w Łom-
ży zgłosili mi niepokojące informacje o planowanym wygaszeniu z dniem 
30 czerwca 2014 r. działalności Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych 
w Łomży.

Jestem głęboko zaniepokojony losem personelu ośrodka. Według wiedzy, 
którą posiadam, pracownicy podobnych ośrodków (we Wrocławiu, w Elblągu 
czy Gorzowie Wielkopolskim) będący w analogicznej sytuacji znajdą zatrud-
nienie w sądach okręgowych lub rejonowych w miejscowościach, w których 
dotychczas znajdowały się te ośrodki migracyjne ksiąg wieczystych.

Ośrodek Migracji Ksiąg Wieczystych w Łomży jest jedynym tego typu 
zakładem pracy na obszarze apelacji białostockiej i jednym z większych za-
kładów pracy w mieście. Zatrudnia sześćdziesięciu czterech pracowników 
o dużym doświadczeniu i kwalifikacjach: czternastu pracowników to refe-
rendarze sądowi, pięćdziesięciu to migratorzy ksiąg wieczystych, z czego 
dwudziestu to także transkrybenci. Województwo podlaskie ma obecnie 
jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia, co powoduje, że wskazane 
byłoby zapewnienie odpowiednich przeniesień pracowników zatrudnionych 
dotychczas w łomżyńskim ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych. Wśród 
pracowników, którzy mogą stracić pracę, są także ludzie młodzi, wykształ-
ceni, których główną troską jest zapewnienie środków do życia nowo zało-
żonym rodzinom.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedzi na następujące 
pytania.

Jakie plany ma Ministerstwo Sprawiedliwości w stosunku do Ośrodka 
Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Łomży? Czy rozważane jest odstąpienie 
od wygaszenia jego działalności?

Z poważaniem 
Tadeusz Arłukowicz

Oddowiedd�

Warszawa, 28 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Tadeusza Arłukowicza, złożone 

w dniu 18 grudnia 2013 r. podczas 46. posiedzenia Senatu RP, w sprawie dotyczącej 
sytuacji pracowników Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Łomży w związku 
z planowaną likwidacją ww. Ośrodka Migracyjnego, uprzejmie informuję, że poru-
szony w oświadczeniu problem był w ostatnim czasie przedmiotem kilku interpelacji 
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i zapytań poselskich skierowanych do Ministra Sprawiedliwości (interpelacja Pana Po-
sła Edmunda Borawskiego znak: SPS-023-21722/13, interpelacja Pana Posła Lecha 
Kołakowskiego znak: SPS-023-22612/13, zapytanie Pana Posła Krzysztofa Jurgiela 
znak: L.Dz. 032/829/13/MS, zapytanie Pana Posła Jacka Boguckiego znak: SPS- 
-024-5584/13).

Odpowiadając na postawione w oświadczeniu pytania, w pierwszej kolejności 
uprzejmie zauważam, że ośrodki migracyjne ksiąg wieczystych zostały utworzone 
w celu realizacji zadania, jakim jest proces przenoszenia treści dotychczasowych 
ksiąg wieczystych do struktury ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informa-
tycznym (migracja ksiąg wieczystych). Z natury tego procesu wynika, że ma on cha-
rakter czasowy, tzn. trwa on do czasu przemigrowania wszystkich ksiąg wieczystych 
(rozpoczął się w roku 2003, natomiast jego zakończenie planowane jest na koniec 
roku 2014). Trwanie procesu migracji ksiąg wieczystych determinuje zatem funk-
cjonowanie ośrodków migracyjnych. Zakończenie tego procesu powoduje natomiast 
konieczność wygaszenia pracy ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych. Dalsze ich 
funkcjonowanie, tj. po zakończeniu procesu migracji ksiąg wieczystych jest bowiem 
zarówno niecelowe, jak i bezzasadne.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że proces migracji ksiąg wieczystych prowa-
dzony był w 11 ośrodkach migracyjnych. Aktualnie realizowany jest w 7 ośrodkach 
migracyjnych ksiąg wieczystych w Polsce (cztery ośrodki migracyjne ksiąg wieczystych 
zostały już zniesione). Działalność funkcjonujących obecnie ośrodków migracyjnych 
ma być stopniowo wygaszana w 2014 r., zgodnie z harmonogramem opracowanym 
przez Krajowego Koordynatora ds. zakończenia migracji ksiąg wieczystych. Harmono-
gram zakłada zniesienie Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Łomży z dniem 
30 czerwca 2014 r. Nie można jednak oczywiście wykluczyć, że założenia harmono-
gramu będą ulegały pewnym korektom, przewiduje się jednak, że z końcem przyszłego 
roku dojdzie do zakończenia migracji w ośrodkach migracyjnych.

Pomimo wygaszania działalności ośrodków migracyjnych, intencją Ministra Spra-
wiedliwości jest natomiast, aby dotychczasowa kadra orzecznicza i urzędnicza ośrod-
ków migracyjnych ksiąg wieczystych została wykorzystana w jednostkach organiza-
cyjnych sądownictwa. Zatem zniesienie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych 
nie oznacza, że osoby w nich zatrudnione (audytorzy i migratorzy ksiąg wieczystych) 
stracą pracę w systemie wymiaru sprawiedliwości. Podkreślić bowiem należy, iż na 
bazie dotychczasowych ośrodków migracyjnych planowane jest utworzenie wydziałów 
cywilnych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu Elektronicznego Bankowe-
go Tytułu Egzekucyjnego (E-BTE) oraz ośrodki zarządzania informacją, jako oddziały 
informatyczne przy sądach apelacyjnych.

Na bazie Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Łomży planuje się utworze-
nie Ośrodka Zarządzenia Informacją, jako II Oddziału Informatycznego Sądu Apela-
cyjnego w Białymstoku (lub Sekcji OZI dotychczasowego Oddziału Informatycznego), 
z obszarem właściwości dla apelacji białostockiej.

Część pracowników Ośrodka Migracyjnego w Łomży, którzy nie znajdą zatrud-
nienia w wydziale cywilnym właściwym do rozpoznawania spraw z zakresu Elektro-
nicznego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (E-BTE) oraz w Oddziale Informatycznym 
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, nowe miejsce pracy zapewne znajdzie w Sądzie 
Rejonowym w Łomży. Zatrudnienie natomiast wszystkich pozostałych pracowników 
ww. Ośrodka Migracyjnego w strukturach Sądu Rejonowego w Łomży i Sądu Okrę-
gowego w Łomży jest niemożliwe, z uwagi na obecny stan etatyzacji tych sądów i ich 
obciążenie zadaniami.

Dlatego też pozostali pracownicy Ośrodka Migracyjnego, którzy nie znajdą zatrud-
nienia w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz w Sądzie 
Rejonowym w Łomży, będą zapewne mieli możliwość zatrudnienia w innych sądach 
rejonowych w apelacji białostockiej. Oczywiście, o ile wyrażą wolę zmiany miejsca 
zatrudnienia.

Pragnę przy tym podkreślić, że decyzje o przeniesieniu konkretnych urzędników 
zatrudnionych w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Łomży, podejmować 
będą dyrektorzy właściwych sądów, zaś w stosunku do referendarzy sądowych, którzy 



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r. 15

mieliby zostać przeniesieni na inne miejsce służbowe do sądu położonego na obszarze 
tej samej apelacji – prezes właściwego sądu apelacyjnego. Minister Sprawiedliwości 
nie jest bowiem pracodawcą referendarzy sądowych ani też urzędników i innych pra-
cowników sądów. Pracodawcą referendarzy sądowych jest prezes właściwego sądu, 
a urzędników i innych pracowników sądów – dyrektor tego sądu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W zależności od wyniku postępowania Komisji Europejskiej przeciwko 

Polsce przed ETS wkrótce może zostać wprowadzona podwyżka VAT na wy-
roby medyczne. Obecna stawka to 8%, a może ona wzrosnąć aż do 23%. Jeś- 
li do tego dojdzie, wiele przychodni i szpitali może mieć ogromne problemy 
finansowe, bo będzie musiało płacić o 15% więcej za wyroby wykorzystywa-
ne do leczenia pacjentów, a będzie otrzymywało stawkę za leczenie bez jej 
waloryzacji.

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

1. Jakie jest stanowisko resortu zdrowia w tej kwestii?
2. Czy ministerstwo przygotowuje ewentualne działania mające na celu 

wsparcie przychodni i szpitali w sytuacji zwiększenia ich wydatków na sku-
tek wzrostu VAT?

Z poważaniem 
Tadeusz Arłukowicz

Oddowiedd�

Warszawa, 2014.01.13

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Tadeusza Arłukowicza – Senatora RP, w sprawie 

skutków wzrostu stawki od podatku od towarów i usług (VAT) na wyroby medyczne 
oraz działań zmierzających do złagodzenia tych skutków, przekazanym przy piśmie 
Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 19 grudnia 2013 r., znak: BPS-043-46-
-1975/13, uprzejmie informuję, że organem właściwym w sprawie podatków od towa-
rów i usług jest Minister Finansów, a Minister Zdrowia jedynie go wspiera w zakresie 
swojej właściwości.

Stosowanie obniżonej stawki podatkowej na wyroby medyczne powinno być zgod-
ne z art. 96 i 98 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, 
str. 1, ze zm.) oraz przepisem pkt 4 załącznika III do tej dyrektywy, który zezwala na 
obniżenie stawki VAT na:

(4) sprzęt medyczny, sprzęt pomocniczy oraz pozostałe urządzenia przeznaczone 
zwykle do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, przeznaczony wyłącz-
nie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne, łącznie z naprawami takich 
towarów, jak również dostarczanie fotelików do przewozu dzieci w samochodach.

Istnieje więc podstawa do zastosowania obniżonej stawki VAT na wyroby me-
dyczne przeznaczone do użytku osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków 
lub leczenia niepełnosprawności, łącznie z ich naprawami. Liczne wyroby medyczne 
przeznaczone do użytku indywidualnego lub na konkretnym pacjencie spełniają ww. 
wymagania.
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Minister Zdrowia stoi na stanowisku, że obniżoną stawkę VAT należy utrzymać 
tak długo jak to będzie możliwe i objąć nią możliwie dużą grupę wyrobów medycznych. 
Jej podwyższenie może bowiem generować niekorzystne zmiany w działalności służby 
zdrowia, wpływać na koszty świadczeń medycznych i na poziom opieki zdrowotnej.

Odnosząc się do kwestii kontraktów z NFZ uprzejmie informuję, że podstawą 
wszelkich działań, podejmowanych przez NFZ w zakresie finansowania świadczeń 
opieki zdrowotnej, jest plan finansowy Funduszu, sporządzony zgodnie z uregulo-
waniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 
Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej jest 
pochodną wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowiących przychód 
NFZ. Jednocześnie zgodnie z art. 132 ust. 5 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej, wysokość łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z umów zawartych ze 
świadczeniodawcami nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten 
cel w planie finansowym Funduszu. A zatem możliwości NFZ w zakresie zwiększenia 
kontraktów uzależnione są od jego możliwości finansowych, które są zależne przede 
wszystkim od przychodów ze składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Infor-
macje dotyczące spływu składki w 2013 r. wskazują, że był on niższy niż przewidziano 
w planie finansowym NFZ na 2013 r. Prognozy na 2014 r. nie przewidują istotnego 
wzrostu przychodów z tego tytułu.

Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie zmian sposobów dokonywania za-
kupów wyrobów medycznych finansowanych ze środków publicznych, które z jednej 
strony zabezpieczą właściwą jakość tych wyrobów, a z drugiej przyniosą wymierne 
korzyści finansowe dla podmiotów leczniczych. Prowadzi się także analizę wpływu 
specyficznych wyrobów medycznych na poziom wyceny procedur medycznych świad-
czonych z ich wykorzystaniem, mając na względzie możliwość uzyskania oszczędności 
w tym zakresie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, 
do ministra finansów Mateusza Szczurka 

oraz do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej

Szanowna Pani Minister! Szanowni Panowie Ministrowie!
Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku Spółka z o.o. jest zainteresowana rozstrzygnięciem bardzo 
istotnej dla niej kwestii podatkowej.

Czy jako spółka z o.o. utworzona przez uczelnię medyczną (Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku) na mocy przepisów ustawy o działalności leczni-
czej i działająca na bazie otrzymanej w formie aportu zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, to jest niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej uczelni 
medycznej zlikwidowanego w związku z wymienioną ustawą o działalności 
leczniczej, może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób 
prawnych określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych?

Z wykładni literalnej przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 17 
ust. 1c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynika, iż 
spółka z o.o. nie może korzystać ze zwolnienia od podatku. Prowadzi to do 
sytuacji, w której ustawodawca dyskryminuje podatników prowadzących 
działalność naukową i działalność w zakresie ochrony zdrowia w formie 
spółki z o.o., pomimo że forma ta została narzucona przepisami prawa rangi 
ustawowej.

I. Opis stanu faktycznego
Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medyczne-

go w Białymstoku Spółka z o.o. została utworzona na mocy umowy spółki 
z dnia 23 kwietnia 2012 r. Do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejo-
nowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy została wpisana w dniu 
24 maja 2012 r.

Spółka ta została założona przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz-
niczej i uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nr 28/12 
z 18 kwietnia 2012 r. Udziały w spółce zostały w całości objęte przez Uniwer-
sytet Medyczny w Białymstoku. Przedmiotem wkładu była gotówka, ale był 
też wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Lecznica Stoma-
tologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Poprzednio podatnik był samofinansującą się jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną przez uczelnię medyczną 
i jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej korzystał ze zwolnienia od 
podatku dochodowego od osób prawnych, przeznaczając osiągnięty do-
chód podatkowy na cele statutowe. W związku z wejściem w życie ustawy 
z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej musiał on być przez uczelnię 
zlikwidowany, a następnie Uniwersytet Medyczny, wypełniając postanowie-
nia ustawy (art. 6 ust. 6), utworzył na jego bazie spółkę z o.o.

Przedstawione działania uczelni medycznej podyktowane były koniecz-
nością realizacji przepisów ustawy o działalności leczniczej, a mianowicie:

— art. 6 ust. 6, w myśl którego uczelnia medyczna nie może być pod-
miotem leczniczym, a może jedynie utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy 
w formie spółki kapitałowej;

— art. 205 i 206, zgodnie z którym działające do dnia wejścia w ży-
cie ustawy o działalności leczniczej (do 1 lipca 2011 r.) niepubliczne zakła-
dy opieki zdrowotnej stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych, 
a podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie 
ustawy miały obowiązek dostosowania swojej działalności do przepisów 
ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. (przed zmianą ustawy był to 
termin do 30 czerwca 2012 r.).

Zakres działalności utworzonej spółki z o.o. obejmuje te same czynności, 
które wykonywał NZOZ. Ponadto spółka otrzymała w aporcie od uczelni cały 
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majątek NZOZ jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a więc nie tylko 
majątek rzeczowy, ale także markę, doświadczenie oraz klientów.

Od dnia wniesienia NZOZ jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
do spółki z o.o. – zarówno spółka, jak i uczelnia medyczna są odrębnymi oso-
bami prawnymi – łączy je jedynie powiązanie kapitałowe. Spółka z o.o. ma 
także w swojej nazwie nazwę uczelni i zgodnie z umową spółki ma prawo 
używać jej logo.

Ponadto na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem Medycznym 
w Białymstoku w spółce jako podmiocie leczniczym i na jego bazie – w wykona-
niu przepisów ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. – Uniwer-
sytet Medyczny w Białymstoku prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą 
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Z zawartej umowy wynikają następujące zasady:
— zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świad-

czeń zdrowotnych wykonywane są przez zatrudnionych przez uczelnię na-
uczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami aka-
demickimi (wykaz pracowników stanowi załącznik do umowy);

— nauczyciele akademiccy będący lekarzami udzielają świadczeń zdro-
wotnych w spółce będącej podmiotem leczniczym i na jej rzecz na podstawie 
umowy cywilnoprawnej;

— Uniwersytet Medyczny udostępnia spółce (podmiotowi leczniczemu) 
majątek ruchomy będący jego własnością do wyłącznej realizacji zadań dy-
daktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych;

— wszelkie koszty związane z eksploatacją wyposażenia oraz między 
innymi koszty materiałów, narzędzi, a także koszty rejestracji pacjentów, 
utylizacji odpadów medycznych i sprzątania pomieszczeń, w których są wy-
konywane zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, ponosi spółka (podmiot leczniczy);

— zajęcia dydaktyczne prowadzone przez uczelnię w spółce (podmio-
cie leczniczym) wynikają z planu studiów, organizację zajęć dydaktycznych 
wynikającą z wymienionych planów w postaci semestralnego harmonogra-
mu zajęć dydaktycznych uczelnia poprzez upoważnione osoby przedkłada 
prezesowi spółki;

— uczelnia prowadzi prace badawcze wynikające z planu prac nauko-
wo-badawczych, o którym informuje prezesa zarządu spółki i który powinien 
być z nim uzgodniony;

— z tytułu realizacji umowy, to jest za obsługę dydaktyczną, spółka za 
każdy miesiąc otrzymuje środki finansowe na podstawie faktury w wysoko-
ści stałej kwoty wynikającej z umowy.

Umowa z uniwersytetem jest wynikiem przepisów ustaw regulujących 
działalność szkół wyższych (ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wyższym) oraz ustawy o działalności leczniczej, wykluczającej moż-
liwość funkcjonowania NZOZ jako jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej utworzonej przez uczelnię medyczną oraz nieuznającej 
za podmiot leczniczy uczelni medycznej.

Należy podkreślić, iż kształcenie studentów medycyny wymaga organi-
zowania praktycznych zajęć dydaktycznych, w trakcie których, pod nadzo-
rem i we współpracy z nauczycielami akademickimi – lekarzami, studenci 
praktycznie poznają tajemnice wykonywania zawodu (w przypadku stoma-
tologii – nauka i uczestnictwo w trakcie świadczonych usług zdrowotnych 
z tego zakresu), a profesjonalne wykonywanie zawodu lekarza, w tym na-
uki tego zawodu, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, możliwe jest 
jedynie w ramach podmiotu leczniczego. Za działalność leczniczą uznana 
została także realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdraża-
niem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia (art. 3 ust. 2 pkt 2 
ustawy o działalności leczniczej), a podmiot, który tę działalność wykonuje, 
uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medyczne-
go i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach okreś- 
lonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób (art. 3 
ust. 3 wymienionej ustawy).
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Ustawa o działalności leczniczej określa uczelnię medyczną jako publicz-
ną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie 
nauk medycznych (art. 2 pkt 13). Jednakże wśród podmiotów leczniczych 
(art. 4 ust. 1) ustawa ta nie wymienia uczelni (katalog podmiotów jest za-
mknięty), a jedynie w art. 6 ust. 6 przyznaje uczelni medycznej prawo utwo-
rzenia i prowadzenia podmiotu leczniczego w formie spółki kapitałowej.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dokonał likwidacji NZOZ Specja-
listycznej Lecznicy Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymsto-
ku. Zakład do dnia likwidacji wykonywał zadania identyczne jak określone 
przedstawioną na wstępie umową, wypełniając przepis art. 206 ustawy 
o działalności leczniczej. Na jego bazie, wnosząc zorganizowaną część przed-
siębiorstwa aportem, na mocy art. 6 ust. 6 wymienionej ustawy, utworzo-
no spółkę z o.o. będącą podmiotem leczniczym, która prowadzi działalność 
leczniczą polegającą także na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych 
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, 
w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, 
a tym samym wykonuje na rzecz uczelni usługę, która jest podstawowym 
zadaniem uczelni w zakresie kształcenia studentów (art. 13 ust. 1 ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym).

Regulacje szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej 
realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia określa rozdział 4 ustawy 
o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 89 tej ustawy podmiot leczniczy utworzony przez uczelnię 
medyczną:

— wykonuje działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych i na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiąza-
niu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdra-
żaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

— jest obowiązany do realizacji zadań polegających na kształceniu 
przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;

— jest obowiązany do udostępnienia uczelni medycznej jednostek orga-
nizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomo-
wego w zawodach medycznych, co następuje na podstawie umowy cywilno-
prawnej zawartej pomiędzy uczelnią medyczną a podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą.

Na podstawie art. 90 uczelnia medyczna jest obowiązana do przekazy-
wania udostępniającemu środków finansowych na realizację zadań dydak-
tycznych i badawczych, a z kolei środki finansowe niezbędne do wykony-
wania zadań uczelniom publicznym zapewniają na zasadach określonych 
w ustawie władze publiczne (art. 15 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym).

Ważny w tej kwestii jest również art. 114 ust. 1 pkt 7 ustawy o dzia-
łalności leczniczej, z którego wynika, iż podmiot wykonujący działalność 
leczniczą, do której zalicza się także realizację zadań dydaktycznych i ba-
dawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją 
zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod le-
czenia, może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na pokrycie kosz-
tów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody me-
dyczne, przy czym środki finansowe można uzyskać na podstawie umowy 
zawartej z innym podmiotem uprawnionym do finansowania tych zadań na 
podstawie odrębnych przepisów (art. 115 ust. 1 pkt 2), a więc także z uczelni 
medycznej, co potwierdza zawarta z uniwersytetem umowa.

Zgodnie z umową spółki przedmiotem jej działalności jest:
— praktyka lekarska ogólna;
— praktyka lekarska specjalistyczna;
— praktyka lekarska dentystyczna;
— pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie-

sklasyfikowana;
— pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
— działalność wspomagająca edukację;
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— pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej i zarządzania;

— badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistycznych;

— badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych.

Uzasadnia to twierdzenie, że spółka z o.o. utworzona przez uczelnię me-
dyczną wykonuje zadania statutowe w zakresie ochrony zdrowia i działal-
ność naukową. Forma prowadzenia działalności – spółka z o.o. –została tu 
narzucona przez ustawę o działalności leczniczej. Spółka wykonuje w części 
zadania uczelni medycznej uregulowane w ustawie – Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz w ustawie o działalności leczniczej.

Spółka nie jest uczelnią, jednakże jako podmiot leczniczy wykonuje na 
rzecz uczelni usługi, które są częścią zadań uczelni. Poza tym zadania te 
wykonywane są wyłącznie przez nauczycieli akademickich zatrudnionych 
przez uczelnię, zgodnie z planem studiów oraz semestralnym harmonogra-
mem zajęć dydaktycznych, a także z wykorzystaniem udostępnionego przez 
uczelnię majątku. Spółka działa więc jak uczelnia, zwłaszcza że celem jej 
powołania było tylko i wyłącznie zapewnienie realizacji zadań statutowych 
uczelni w zakresie kształcenia studentów medycyny i zostało to wymuszone 
przez ustawodawcę. Uczelnia, uzyskując dochody, na mocy art. 17 ust. 1 
pkt 4 korzysta ze zwolnienia od podatku, przeznaczając uzyskany dochód 
na cele naukowe. Podobnie inne podmioty niebędące spółkami, świadczące 
usługi zdrowotne, uzyskujące dochody i przeznaczające je na cele ochrony 
zdrowia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, korzystając 
z wymienionego przepisu.

Tymczasem czytany literalnie przepis art. 17 ust. 1c ustawy o podatku 
dochodowym wskazuje, że spółka z tego zwolnienia skorzystać nie może. 
Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych obniży zysk 
spółki, który mógłby być przekazany bezpośrednio do uczelni medycznej 
lub wykorzystany w spółce na rozwój działalności dydaktycznej i naukowej 
prowadzonej przez uczelnię medyczną. Gdy spółka w danym roku osiągnie 
zysk i jeżeli zostanie on przeznaczony do podziału w formie dywidendy, to 
otrzyma go jedyny wspólnik – uczelnia medyczna, podmiot należący do sek-
tora finansów publicznych.

Spółka z o.o., a także uczelnia medyczna jako jedyny wspólnik spółki 
czują się pokrzywdzone z powodu obciążenia podatkiem dochodowym. Zo-
stały tu naruszone konstytucyjne zasady gwarancji ochrony praw nabytych 
oraz zasady sprawiedliwości podatkowej przejawiającej się w powszechno-
ści i równości opodatkowania. Prowadzący identyczną działalność niepu-
bliczny zakład opieki zdrowotnej jako jednostka organizacyjna nieposiada-
jąca osobowości prawnej korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego 
od osób prawnych na podstawie wymienionego na wstępie art. 17 ust. 1 
pkt 4. Tymczasem ustawodawca, wydając ustawę o działalności leczniczej, 
nie dość że zlikwidował możliwość funkcjonowania niepublicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej, to jeszcze narzucił uczelniom medycznym jedną for-
mę działalności podmiotu leczniczego, to jest formę spółki z o.o. Skoro inne 
podmioty lecznicze, niebędące spółkami z o.o., korzystają ze zwolnienia po-
datkowego, to zastosowanie tego ograniczenia w odniesieniu do spółki z o.o., 
której jedynym udziałowcem jest uczelnia medyczna, jest przejawem dys-
kryminacji podatkowej.

NSA, odnosząc się do kwestii ochrony zasady równości wobec prawa, 
w uzasadnieniu uchwały siedmiu sędziów z 15 czerwca 2011 r. (sygn. I 
OPS 1/11) wyjaśnił: „Z zasady równości wobec prawa wyrażonej w art. 32 
Konstytucji RP wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa 
w obrębie określonej kategorii. W związku z tym wszystkie podmioty prawa 
charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą relewantną powinny 
być traktowane równo, bez zróżnicowań zarówno faworyzujących, jak i dys-
kryminujących”.

Opodatkowanie działalności leczniczej prowadzonej przez spółki z o.o. 
przy jednoczesnym zastosowaniu zwolnienia dla innych podmiotów lecz-
niczych będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych 
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narusza także zasadę konkurencyjności, która jest jedną z podstawowych 
zasad państw członkowskich UE.

II. Proponowane zmiany prawne
Jak wynika z doktryny, przy dokonywaniu wykładni celowościowej 

przepis ustawy musi być tłumaczony tak, aby był najbardziej zdatnym środ-
kiem do osiągnięcia celu ustawy. Skoro ustawodawca zwolnił od podatku 
podatników, których celem statutowym jest na przykład ochrona zdrowia, 
pod warunkiem że dochód przeznaczony zostanie na określone cele, to jeżeli 
postępowanie spółki spełnia wszystkie przesłanki, wyłączenie jej ze zwol-
nienia tylko i wyłącznie ze względu na formę prawną byłoby niezgodne z tą 
wykładnią.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych wolne od podatku dochodowego są dochody 
podatników, których celem statutowym jest działalność w zakresie między 
innymi ochrony zdrowia i działalność naukowa – w części przeznaczonej na 
te cele.

„Pod pojęciem działalności statutowej (...) należy rozumieć te rodzaje 
działalności, które ujęte zostały w (...) statucie. Jest to bezpośrednie rozu-
mienie tego zwrotu, wynikające ze znaczenia użytego w nim słów i, jako ta-
kie, nie wymaga stosowania dalszych metod wykładni. (...) Określenie celów 
statutowych (...) pod kątem jej uprawnień podatkowych musi być precyzyjne 
i ścisłe. Z podatkowego punktu widzenia chodzi tu bowiem o zwolnienie do-
chodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od 
reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.” (wyrok z 4 lipca 
2003 r. NSA w Katowicach, sygn. akt I SA/Ka 910/2002).

Wymienione zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli podatnik realizujący cel 
statutowy preferowany podatkowo (w tym przypadku w zakresie ochrony 
zdrowia lub działalności naukowej) osiągnie dochód podatkowy i następnie 
przeznaczy oraz wydatkuje go na cele statutowe, w tym także na nabycie 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bez-
pośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących 
kosztu uzyskania przychodów. Wykorzystanie dochodów na te cele nie jest 
ograniczone żadnym terminem wydatkowania środków.

Dochody wydatkowane na cele inne niż wymienione, na przykład na 
pozostałą działalność gospodarczą lub cele niezwiązane z ochroną zdrowia, 
nie podlegają zwolnieniu, i to bez względu na czas ich osiągnięcia.

Niestety w myśl art. 17 ust. 1c wymieniony na wstępie przepis art. 17 
ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

— przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;
— przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla 

których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu teryto-
rialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych 
przepisów;

— samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organiza-
cyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami po-
datku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności 
jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną śro-
dowiska w zakresie wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysy-
pisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Należy jednakże podkreślić, iż w dalszych punktach art. 17 ust. 1 usta-
wy zwolnienia dla spółek zostały przewidziane. Dotyczy to między innymi 
zwolnienia określonego w pkcie 4b i pkcie 5, zgodnie z którymi wolne od 
podatku są:

— dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) 
są kościelne osoby prawne – w części przeznaczonej na cele wymienione 
w pkcie 4a lit. b;

— dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie 
organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, 
a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkcie 4 – w czę-
ści przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji.

Zwracam się do Państwa Ministrów o rozważenie możliwości podjęcia 
przez podległe Państwu resorty prac nad wprowadzeniem zmian w ustawie 
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o podatku dochodowym od osób prawnych w postaci dodania zwolnienia 
przedmiotowego o następującej treści: wolne od podatku są dochody spó-
łek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są publiczne uczelnie 
medyczne, prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w powiązaniu 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w części przezna-
czonej na te cele.

Z poważaniem 
Tadeusz Arłukowicz

Oddowiedd�  
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2014.01.21

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Senatora Tadeusza Arłukowicza, przekazanym 

przy piśmie Marszałka Senatu RP z dnia 19 grudnia 2013 r. sygn. BPS/043-46-1976-
-MZ/13, uprzejmie przekazuję co następuje.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządo-
wej (Dz. U. z 2013 r., poz. 743 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów pu-
blicznych odpowiada za realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich 
oraz opłat, co oznacza, że organem właściwym w sprawie podatków dochodowych jest 
Minister Finansów, a Minister Zdrowia jest jedynie organem wspierającym, w szcze-
gólności w zakresie swojej właściwości.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów podatnicy podatku dochodowego od 
osób prawnych mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 
ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeznaczając docho-
dy na realizację celów statutowych, w tym ochronę zdrowia.

Stosownie do tego przepisu, wolne od podatku są dochody podatników – z zastrze-
żeniem ust. 1c – których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-tech-
niczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, 
w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw spo-
łecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi 
w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej 
i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Omawiane zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez 
względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na 
nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bez-
pośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu 
uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zwolnienie to, co do zasady, nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego docho-
du. Ważny jest bowiem cel, na jaki ten dochód jest przeznaczony, a nie źródło jego 
pochodzenia (działalność gospodarcza, statutowa).

Należy przy tym podkreślić, iż z tego zwolnienia nie mogą korzystać m.in. spółki 
kapitałowe. Ograniczenie to wynika wprost z treści art. 17 ust. 1c ww. ustawy, który 
stanowi, iż przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:
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– przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
– przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których 

funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich jednostki pomocnicze,

– zakładach budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób 
prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb pu-
blicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów 
i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunal-
nych oraz transportu zbiorowego.

A zatem zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. 
Obejmuje tylko tę część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe 
wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwol-
nienia poprzez wyłączenie możliwości jego zastosowania do dochodów różnych grup 
podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę 
organizacyjną.

Z przedstawionego w oświadczeniu stanu faktycznego wynika, że spółka została 
utworzona na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno-
ści leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 217) i uchwały senatu Uniwersytetu. Udziały 
w spółce zostały w całości objęte przez Uniwersytet, a przedmiotem wkładu była go-
tówka i wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. nie-
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, podmiotami leczniczymi 
są m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) we 
wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu dzia-
łalność gospodarczą (art. 4 ust. 1).

Zaznaczenia wymaga, że celem uregulowania statusu niepublicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, w art. 205 ustawy o działalności leczniczej wskazano, iż z dniem 
wejścia w życie tej ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsię-
biorstwami podmiotów leczniczych.

Z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej dotychczasowe nzoz-y 
utraciły przypisywaną im odrębność organizacyjną od podmiotów je tworzących, bo-
wiem z mocy prawa stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych, zaś pracow-
nicy zatrudnieni w tych zakładach stali się pracownikami odpowiednich podmiotów 
leczniczych (art. 210 ustawy o działalności leczniczej). Ustawa o działalności leczniczej 
nie posługuje się pojęciem „zakład opieki zdrowotnej”. Firmę podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, jak i strukturę organizacyjną jego przedsiębiorstwa określa re-
gulamin organizacyjny, co wynika z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Ustawo-
dawca zastrzegł ponadto, iż w przypadku gdy przepisy odrębne nakładają obowiązek 
na zakład opieki zdrowotnej albo przyznają takiemu zakładowi prawo, te obowiązki 
albo prawa dotyczą podmiotu leczniczego, zaś ilekroć w przepisach odrębnych jest 
mowa o zakładzie opieki zdrowotnej, rozumie się przez to przedsiębiorstwo podmio-
tu leczniczego (art. 218 ustawy o działalności leczniczej). Ustawa wymaga również, 
aby podmioty, które w dniu jej wejścia w życie prowadziły zakłady opieki zdrowotnej 
dostosowały swoją działalność do nowych przepisów w terminie 12 miesięcy od dnia 
wejścia jej w życie (tj. do dnia 1 lipca 2012 r.), z tym zastrzeżeniem, że termin na do-
stosowanie się do niektórych wymogów został określony odrębnie.

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, funkcjonujący w strukturze spółki z o.o., 
tj. podmiotu, który posiada status przedsiębiorcy, nie jest więc jednostką odrębną 
od tego podmiotu, czyli jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imie-
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niu działalność gospodarczą. Zatem niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie może 
być uznany za samodzielnego (odrębnego od podmiotu posiadającego status przed-
siębiorcy) podatnika na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.

Podsumowując, skoro działalność podmiotu wymienionego w oświadczeniu prowa-
dzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w art. 17 ust. 1c pkt 1 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wyraźnie wyłączył 
możliwość stosowania tego zwolnienia do podatników, którzy działają m.in. w formie 
spółek, dochód spółki nie może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od 
osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann

Oddowiedd�  
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2013 r., przy którym przekazano oświad-
czenie złożone przez Pana Senatora Tadeusza Arłukowicza z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 
ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do nie-
publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością przedstawiam stanowisko w tej kwestii.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą korzystać ze zwolnienia 
przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, przeznaczając dochody na realizację celów statutowych, w tym 
ochronę zdrowia.

Stosownie do tego przepisu, wolne od podatku są dochody podatników – z zastrze-
żeniem ust. 1c – których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-tech-
niczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, 
w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw spo-
łecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi 
w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej 
i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Omawiane zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez 
względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na 
nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bez-
pośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu 
uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.
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Zwolnienie to, co do zasady, nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego do-
chodu. Ważny jest bowiem cel na jaki ten dochód jest przeznaczony, a nie źródło jego 
pochodzenia (działalność gospodarcza, statutowa).

Należy przy tym podkreślić, iż z tego zwolnienia nie mogą korzystać m.in. spółki 
kapitałowe. Ograniczenie to wynika wprost z treści art. 17 ust. 1c ww. ustawy, który 
stanowi, iż przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

– przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
– przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których 

funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich jednostki pomocnicze,

– zakładach budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób 
prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb pu-
blicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów 
i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunal-
nych oraz transportu zbiorowego.

A zatem zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. 
Obejmuje tylko tę część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe 
wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwol-
nienia poprzez wyłączenie możliwości jego zastosowania do dochodów różnych grup 
podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę 
organizacyjną.

Z przedstawionego w oświadczeniu stanu faktycznego wynika, że spółka została 
utworzona na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno-
ści leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 217) i uchwały senatu Uniwersytetu. Udziały 
w spółce zostały w całości objęte przez Uniwersytet, a przedmiotem wkładu była go-
tówka i wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. nie-
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, podmiotami leczniczymi 
są m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) we 
wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu dzia-
łalność gospodarczą (art. 4 ust. 1).

Zaznaczenia wymaga, że celem uregulowania statusu niepublicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, w art. 205 ustawy o działalności leczniczej wskazano, iż z dniem 
wejścia w życie tej ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsię-
biorstwami podmiotów leczniczych.

Z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej dotychczasowe nzoz-y 
utraciły przypisywaną im odrębność organizacyjną od podmiotów je tworzących, bo-
wiem z mocy prawa stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych, zaś pracow-
nicy zatrudnieni w tych zakładach stali się pracownikami odpowiednich podmiotów 
leczniczych (art. 210 ustawy o działalności leczniczej). Ustawa o działalności leczniczej 
nie posługuje się pojęciem „zakład opieki zdrowotnej”. Firmę podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, jak i strukturę organizacyjną jego przedsiębiorstwa określa re-
gulamin organizacyjny, co wynika z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Ustawo-
dawca zastrzegł ponadto, iż w przypadku gdy przepisy odrębne nakładają obowiązek 
na zakład opieki zdrowotnej albo przyznają takiemu zakładowi prawo, te obowiązki 
albo prawa dotyczą podmiotu leczniczego, zaś ilekroć w przepisach odrębnych jest 
mowa o zakładzie opieki zdrowotnej, rozumie się przez to przedsiębiorstwo podmio-
tu leczniczego (art. 218 ustawy o działalności leczniczej). Ustawa wymaga również, 
aby podmioty, które w dniu jej wejścia w życie prowadziły zakłady opieki zdrowotnej 
dostosowały swoją działalność do nowych przepisów w terminie 12 miesięcy od dnia 
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wejścia jej w życie (tj. do dnia 1 lipca 2012 r.), z tym zastrzeżeniem, że termin na do-
stosowanie się do niektórych wymogów został określony odrębnie.

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, funkcjonujący w strukturze spółki z o.o., tj. 
podmiotu, który posiada status przedsiębiorcy, nie jest więc jednostką odrębną od tego 
podmiotu, czyli jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działal-
ność gospodarczą. Zatem niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie może być uznany 
za samodzielnego (odrębnego od podmiotu posiadającego status przedsiębiorcy) podat-
nika na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, skoro działalność podmiotu wymienionego w oświadczeniu prowa-
dzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w art. 17 ust. 1c pkt 1 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wyraźnie wyłączył 
możliwość stosowania tego zwolnienia do podatników, którzy działają m.in. w formie 
spółek, dochód spółki nie może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od 
osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń

Oddowiedd�  
MINISTRA NAUKI 
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Warszawa, 20 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2013 r. nr BPS/043-46-1976-MNSW/13 

uprzejmie informuję, iż poruszane w nim kwestie reguluje ustawa o podatku docho-
dowym od osób prawnych i ustawa o działalności leczniczej. Jednocześnie pragnę 
podkreślić, iż w myśl postanowień art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uczelnie me-
dyczne nadzorowane są przez Ministra Zdrowia i finansowane z jego budżetu.

Z uwagi na powyższe właściwymi adresatami wspomnianego wyżej pisma wydają 
się być Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
prof. Marek Ratajczak
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego 
oraz senatora Henryka Ciocha

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W związku ze zmianami w systemie emerytalnym przyjętymi przez Sejm 

i będącymi przedmiotem prac Senatu kończy się pewien etap funkcjonowa-
nia otwartych funduszy emerytalnych w Polsce. W związku z tym zwracamy 
się do Prezesa Rady Ministrów jako nadzorującego Komisję Nadzoru Finan-
sowego oraz do ministra finansów jako ministra właściwego do spraw insty-
tucji finansowych o sporządzenie specjalnego raportu, ukazującego ścieżki, 
jakimi poruszały się pieniądze inwestowane przez OFE, oraz głównych gieł-
dowych beneficjentów tego typu inwestycji na polskim rynku giełdowym, 
czyli stworzenie mapy przepływów pieniężnych składek polskich emerytów, 
pokazanie ich kierunków i wielkości w ciągu ostatnich czternastu lat, oraz 
o przedstawienie skali tego typu inwestycji w poszczególne spółki giełdowe.

Prosimy również o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie były całościowe rozmiary inwestycji OFE w spółki giełdowe od 

1999 r. do 2013 r. włącznie?
2. Które spółki prywatne oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa otrzy-

mały największe zasilanie finansowe ze strony OFE? Prosimy o wykaz tych 
spółek i uszeregowanie od największego zaangażowania OFE do najmniej-
szego.

3. Jaki był wpływ inwestycji OFE na poszczególne spółki giełdowe, za-
równo na wyniki inwestującego OFE, jak i na wyniki oraz notowania zasi-
lonej spółki?

4. Prosimy o przedstawienie rzeczywistych właścicieli tych spółek, w któ-
rych zasilanie ze strony OFE było największe.

5. Które spółki na przestrzeni ostatnich lat straciły najwięcej w notowa-
niach giełdowych, a w których udział własnościowy i zaangażowanie OFE 
były znaczące?

6. Jakie nieregularności w transakcjach OFE zostały wykryte przez KNF 
i jej poprzedników prawnych? Jaki charakter miały te nieregularności?

7. W związku z tym, że KNF uprawniona jest do otrzymywania dzien-
nych informacji o wszystkich transakcjach OFE, prosimy o informację, w jaki 
sposób informacje te są analizowane, które transakcje są traktowane jako 
nieregularne i w jakich przypadkach KNF analizuje, kto jest drugą stroną 
transakcji i czy nie doszło przy jej zawarciu do naruszenia interesów człon-
ków OFE.

8. Prosimy także o informację dotyczącą drugich stron transakcji dokony-
wanych przez OFE, po pierwsze, w przypadku gdy zbycie akcji nabywanych 
przez OFE następowało po znacząco wyższej cenie niż nabycie akcji przez 
osobę zbywającą je na rzecz OFE; po drugie, w sytuacji gdy po nabyciu akcji 
przez OFE następował znaczący spadek ceny akcji nabytych przez OFE; po 
trzecie, w przypadku gdy transakcja została oznaczona przez system in-
formatyczny analizujący transakcje OFE jako transakcja nieregularna lub 
wymagająca uwagi.

9. Prosimy też o informacje dotyczące drugich stron transakcji w przy-
padku transakcji, które KNF uznało za mające na celu manipulację kursem 
akcji. Jakie działania zostały w stosunku do nich podjęte przez KNF?

Z poważaniem 
Grzegorz Bierecki 
Henryk Cioch
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Oddowiedd�  
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 28 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn. BPS/043-46-1977/13, 

przy którym przekazano tekst wspólnego oświadczenia złożonego przez senatorów 
Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 
18 grudnia 2013 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Pragnę podkreślić, że organem właściwym w zakresie nadzoru emerytalnego spra-
wowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 989, z późn. zm.) jest Komi-
sja Nadzoru Finansowego (art. 3 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1149, 
z późn. zm.)). Ustawodawca określił również, że zarówno otwarte fundusze emerytalne, 
jak i powszechne towarzystwa emerytalne są obowiązane, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych 
funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 90, poz. 520), przekazywać do organu nadzoru okre-
sowe sprawozdania dotyczące działalności funduszu i towarzystwa, a także bieżące 
informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej funduszu i towarzystwa.

Pytania zawarte w oświadczeniu senatorskim dotyczą szczegółowych zagadnień 
związanych z inwestycjami otwartych funduszy emerytalnych w spółki giełdowe, mię-
dzy innymi w zakresie poziomu zaangażowania otwartych funduszy emerytalnych 
w poszczególne spółki giełdowe, informacje o stratach lub zyskach tych spółek, rze-
czywistych właścicieli spółek, transakcji otwartych funduszy emerytalnych i wykry-
tych przez Komisję Nadzoru Finansowego nieprawidłowości, w tym mających na celu 
manipulację kursem akcji. Pragnę przy tym podkreślić, że Ministerstwo Finansów nie 
dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi polityki inwestycyjnej otwartych 
funduszy emerytalnych.

Mając powyższe na uwadze, Ministerstwo Finansów zwróciło się z prośbą do Ko-
misji Nadzoru Finansowego, jako organu właściwego w sprawie nadzoru nad rynkiem 
emerytalnym, o przekazanie stanowiska odnośnie do pytań zawartych w oświadcze-
niu senatorskim.

W załączeniu przesyłam kopię pisma Pana Andrzeja Jakubiaka, Przewodniczącego 
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 stycznia 2014 r., sygn. DNI/073/1/6/2014/
AJ/AN.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Wojciech Kowalczyk
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Załącznik 
Pismo 
PRZEWODNICZĄCEGO 
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, 20.01.2014 r.

Pan 
Wojciech Kowalczyk 
Podsekretarz Stanu

Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na pismo Pana Ministra z dnia 9 stycznia 2014 r. (sygn. FN-6/0602/7- 

-1/NJA/2014/RD-l 910) zawierające prośbę o przekazanie stanowiska odnośnie do 
pytań zawartych w oświadczeniu w sprawie otwartych funduszy emerytalnych, złożo-
nym przez senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha podczas 46. posiedze-
nia Senatu RP, poniżej przedstawiam wyjaśnienia dotyczące przekazanych pytań.

W pierwszej kolejności należy podnieść, iż kapitałowy system emerytalny w Polsce, 
funkcjonujący od 1999 r., był zawsze obiektem szczególnego zainteresowania ze stro-
ny Państwa. Wyrażało się ono w pierwszej kolejności poprzez rozbudowany zbiór ure-
gulowań prawnych, określających zasady funkcjonowania poszczególnych elementów 
systemu. Zakres ingerencji Państwa w kształt kapitałowej części systemu emerytal-
nego jest znacznie większy i głębszy niż w przypadku większości sfer życia społeczno-
-gospodarczego w Polsce, co podyktowane jest szczególną rolą systemu emerytalnego 
i jego wpływem na życie obywateli, rynek finansowy i całą gospodarkę. Oprócz roli 
regulatora, Państwo przyjęło na siebie rolę nadzorcy, weryfikującego na bieżąco czy 
procesy przebiegające w toku funkcjonowania systemu są zgodne z prawem oraz nie 
godzą w interes uczestników. Istotnym zadaniem, jakie postawiono przed nadzorcą, 
było także prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, aby poprawiać stan wie-
dzy obywateli w zakresie zasad funkcjonowania systemu emerytalnego. Elementem 
tych działań jest publikowanie na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego 
szeregu cyklicznych i okazjonalnych opracowań statystycznych i analitycznych, któ-
re dostarczają obiektywnej wiedzy na temat różnych aspektów działalności funduszy 
emerytalnych i całego systemu, także w zakresie będącym przedmiotem zainteresowa-
nia wyrażonego w ww. oświadczeniu.

Ad 1. Jakie były całościowe rozmiary inwestycji OFE w spółki giełdowe od 1999 do 
2013 r. włącznie?

W latach 1999–2013 wartość krajowych instrumentów udziałowych znajdujących 
się w posiadaniu OFE wzrosła do 120,6 mld zł, co stanowiło 40,3% portfela inwesty-
cyjnego OFE według stanu na 31 grudnia 2013 r. Należy podkreślić, że portfel OFE 
budowany jest w sposób ciągły przez cały okres funkcjonowania funduszy. Jego war-
tość na 31 grudnia 2013 r. jest wynikiem transakcji kupna i sprzedaży dokonanych 
przez fundusze od 1999 r. oraz zmian wartości nabytych instrumentów.

Tabela 1. Krajowe instrumenty udziałowe w portfelach OFE w latach 1999–2013 
według stanu na koniec każdego roku.

Data Krajowe instrumenty udziałowe (mln zł) Udział w portfelu (%)
1999.12.31 644,6 29,9
2000.12.29 3 230,5 34,9
2001.12.31 5 328,3 28,3
2002.12.31 8 248,1 27,1
2003.12.31 14 161,6 32,0
2004.12.31 20 185,7 32,8
2005.12.30 26 659,3 31,0
2006.12.29 38 963,0 33,5
2007.12.31 47 848,2 34,3
2008.12.31 29 453,2 21,3
2009.12.31 53 768,6 30,0
2010.12.31 79 650,7 36,0
2011.12.31 69 313,9 30,6
2012.12.31 92 950,4 34,2
2013.12.31 120 625,7 40,3

Źródło: OFE.
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Ad 2. Które spółki prywatne oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa otrzymały naj-
większe zasilanie finansowe ze strony OFE? Prosimy o wykaz spółek i uszeregowanie 
ich od największego zaangażowania OFE do najmniejszego.

Według stanu na 31 grudnia 2013 r. w portfelach OFE znajdowały się akcje 292 
spółek notowanych na GPW, z czego zaangażowanie na poziomie przekraczającym 
0,4% portfela OFE wystąpiło w przypadku akcji 25 spółek. Należy podkreślić, że war-
tość inwestycji w daną spółkę wykazywana w portfelu OFE na dany dzień nie oznacza, 
że taka wartość środków trafiła do spółki, której akcje posiada OFE. Pozyskanie no-
wych środków przez spółkę dotyczy tylko sytuacji, gdy na rynek (giełdę) wprowadzana 
jest nowa emisja akcji, którą obejmują odpłatnie inwestorzy. Wartość ta może w przy-
szłości istotnie odbiegać od ceny zapłaconej przez inwestorów (środków pozyskanych 
przez spółkę). Dodatkowo w przypadku prywatyzacji przez giełdę spółek należących 
do Skarbu Państwa przychody ze sprzedaży ich akcji nie trafiają do prywatyzowanych 
spółek, ale stanowią przychód Państwa.

Tabela 2. Największe inwestycje OFE w akcje spółek notowanych na GPW we-
dług stanu na 31 grudnia 2013 r.

L.p. Spółka
Wartość akcji 

w portfelu OFE 
(mln zł)

Udział 
w kapitale 
akcyjnym 

(%)

Udział 
w portfelu 

(%)

1 PKO BANK POLSKI SA 13 606,5 27,7 4,54
2 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 7 712,9 16,3 2,57
3 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA 6 552,0 16,9 2,19
4 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 6 389,9 36,2 2,13
5 BANK ZACHODNI WBK SA 5 526,3 15,3 1,84
6 LPP SA 5 302,4 33,0 1,77
7 MBANK SA 4 276,7 20,7 1,43
8 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 3 944,1 12,9 1,32
9 KGHM POLSKA MIEDŹ SA 3 485,6 14,9 1,16

10 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE 
l GAZOWNICTWO SA

2 987,4 9,8 1,00

11 ING BANK ŚLĄSKI SA 2 644,3 17,9 0,88
12 LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA 2 512,5 60,7 0,84
13 GETIN NOBLE BANK SA 2 087,7 28,9 0,70
14 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 1 938,8 14,1 0,65
15 BANK MILLENNIUM SA 1 891,4 21,6 0,63
16 ASSECO POLAND SA 1 826,9 47,3 0,61
17 NG2 SA 1 660,3 37,3 0,55
18 ZAKŁADY AZOTOWE 

W TARNOWIE-MOŚCICACH SA
1 649,0 26,2 0,55

19 TVN SA 1 639,2 32,3 0,55
20 GRUPA KĘTY SA 1 524,1 74,8 0,51
21 CYFROWY POLSAT SA 1 407,9 20,4 0,47
22 ORANGE POLSKA SA 1 347,8 10,5 0,45
23 TAURON POLSKA ENERGIA SA 1 276,9 16,6 0,43
24 SYNTHOS SA 1 237,4 16,8 0,41
25 GLOBE TRADE CENTRE SA 1 189,4 50,2 0,40

Źródło: OFE, GPW.

Ad 3. Jaki był wpływ inwestycji OFE na poszczególne spółki giełdowe, zarówno na 
wyniki inwestującego OFE, jak i na wyniki oraz notowania zasilonej spółki?

Podstawowym powodem, dla którego OFE, podobnie jak i inni inwestorzy, doko-
nują kupna i sprzedaży akcji, jest uzyskanie jak najwyższej rentowności z inwestycji. 
Każda transakcja wpływa na sytuację na rynku, a więc także na kurs akcji. Jednak 
wpływ ten zależy od zachowania innych inwestorów, otoczenia makroekonomicznego 
itp. W związku z tym niemożliwe jest w ograniczonym czasie określenie dokładnego 
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wpływu ogromnej liczby transakcji dokonywanych przez OFE na wyniki poszczegól-
nych spółek, czyli przeprowadzenie precyzyjnych analiz ilościowych w tym zakresie. 
Analizy jakościowe uwzględniające doświadczenia eksperckie wskazują, że długoter-
minowi inwestorzy instytucjonalni pozytywnie wpływają na wizerunek, a także kurs 
spółki w długim okresie.

Poniższa tabela prezentuje wynik finansowy OFE ogółem oraz wynik finansowy 
OFE osiągnięty tylko z lokat aktywów OFE w krajowe instrumenty udziałowe (czyli 
głównie w akcje ze względu na bardzo niskie zaangażowanie OFE w innego typu in-
strumenty udziałowe) w poszczególnych latach działalności OFE. Na wynik na kra-
jowych instrumentach udziałowych składają się zarówno zyski bądź straty zreali-
zowane, jak i niezrealizowane na poszczególnych instrumentach finansowych oraz 
pożytki wynikające z tytułu dywidendy. Suma wyników finansowych OFE w latach 
1999–2013 wyniosła ponad 116,1 mld zł, z czego część portfela OFE zaangażowana 
w instrumenty udziałowe przyniosła 53,3 mld zł (45,9%), przy czym przeciętne zaan-
gażowanie funduszy emerytalnych w instrumenty udziałowe w tym okresie wyniosło 
niewiele ponad 30% portfela. Oznacza to, że część akcyjna portfela charakteryzowała 
się wyższą rentownością niż pozostała część portfela.

Tabela 3. Wynik finansowy OFE ogółem i na instrumentach udziałowych 
(mln zł)

Rok
Wynik finansowy Wynik na krajowych instrumentach 

udziałowych

roku bieżącego narastająco 
od 1999 r. roku bieżącego narastająco 

od 1999 r.
1999 148,2 148,2 94,9 94,9
2000 668,3 816,5 58,2 153,1
2001 1 431,3 2 247,8 -651,3 -498,2
2002 3 162,1 5 409,9 181,8 -316,4
2003 3 992,7 9 402,6 3 354,1 3 037,7
2004 7 096,4 16 499,0 4 516,1 7 553,8
2005 10 335,6 26 834,6 6 729,2 14 283,0
2006 15 225,4 42 060,0 12 331,4 26 614,4
2007 7 005,8 49 065,8 5 689,2 32 303,6
2008 -21 073,3 27 992,5 -26 848,9 5 454,7
2009 20 659,9 48 652,4 16 313,9 21 768,6
2010 21 131,0 69 783,4 12 919,3 34 687,9
2011 -11 012,0 58 771,4 -17 965,7 16 722,2
2012 37 426,6 96 198,0 19 892,9 36 615,1
2013 19 946,1 116 144,1 16 675,3 53 290,4

Źródło: OFE.

Ad 4. Prosimy o przedstawienie rzeczywistych właścicieli tych spółek, w których 
zasilanie ze strony OFE było największe.

W odpowiedzi na powyższe pytanie należy podkreślić, że występująca fluktuacja 
właścicieli spółek, w tym rzeczywistych beneficjentów zarówno w obrębie osób fizycz-
nych, jak również osób prawnych, jest przejawem określonych zdarzeń i decyzji bizne-
sowych (np. fuzji, przejęć, upadłości itp.). Stąd brak jest możliwości podania według 
z góry zadanej chronologii czasu i według określonych zdarzeń historycznego zesta-
wienia poszczególnych rzeczywistych właścicieli spółek giełdowych. Zestawienie ta-
kie może odnosić się wyłącznie do obecnej wiedzy i informacji publicznie dostępnych 
o akcjonariuszach spółek giełdowych.

W kontekście powyższego należy podkreślić, że informacje o znaczących akcjona-
riuszach spółek giełdowych są dostępne w raportach bieżących lub okresowych upu-
blicznianych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papie-
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rów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaga-
nych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, 
poz. 259, z późn. zm.) sporządzonych w związku z przepisem art. 69–70 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) w przypadkach przekraczania przez podmioty lub 
osoby fizyczne określonych progów zaangażowania w takie spółki. KNF wykorzystuje 
przedmiotowe informacje z uwagi na konieczność monitorowania prawidłowości dzia-
łalności podmiotów nadzorowanych z odpowiednimi przepisami prawa w kontekście 
realizacji celu wskazanego w art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 
rynkiem finansowym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1149 z późn. zm.).

Ad 5. Które spółki na przestrzeni ostatnich lat straciły najwięcej w notowaniach 
giełdowych, a w których udział własnościowy i zaangażowanie OFE były znaczące?

Wobec braku precyzyjnego określenia zakresu powyższego pytania co do okresu 
analizy oraz tego, jak zdefiniować znaczące zaangażowanie lub udział własnościowy 
OFE, odpowiedzi udzielono przyjmując następujące podejście: uwzględniając pięcio-
letni okres dla wyliczenia straty na notowaniach spółek giełdowych, wybrano spółki 
notowane przez cały ten okres, których cena akcji w ciągu ostatnich pięciu lat, czyli od 
30 grudnia 2008 r. do 30 grudnia 2013 r., spadła o więcej niż 25%. Spośród tak wy-
branych spółek wyodrębniono te, których udział własnościowy, mierzony jako udział 
wszystkich OFE w głosach na WZA, wynosił na dzień 30 grudnia 2013 r. ponad 20% 
lub zaangażowanie, mierzone jako udział wartości akcji posiadanych przez OFE w za-
gregowanej kwocie ich aktywów, wynosił na dzień 30 grudnia 2013 r. więcej niż 0,3%.

Tabela 4. Zestawienie akcji, których kursy zanotowały największe spadki 
w latach 2008–2013 i w których udział OFE był znaczący (%)

Nazwa spółki
Udział OFE 

w głosach na WZA 
na 30.12.2013 r.

Udział 
w aktywach OFE 
na 30.12.2013 r.

Zmiana kursu 
akcji w okresie 

od 30.12.2008 r. 
do 30.12.2013 r.

MOSTOSTAL-WARSZAWA SA 28,39 0,01 -90,93
ROVESE SA 25,73 0,14 -85,74
MOSTOSTAL-PŁOCK SA 20,56 0,00 -75,05
TRAKCJA SA 30,39 0,05 -67,59
GTC SA 50,29 0,40 -51,47
ORANGE POLSKA SA 10,50 0,45 -50,13
AGORA SA 38,21 0,08 -39,94
MOSTOSTAL ZABRZE-HOLDING SA 22,42 0,02 -37,78
REMAK SA 22,95 0,00 -37,36
CERAMIKA NOWA GALA SA 48,39 0,01 -35,25
ES-SYSTEM SA 22,70 0,01 -32,93
ELEKTROBUDOWA SA 79,23 0,13 -28,10
TIM SA 26,84 0,01 -27,97

Źródło: OFE, GPW.

Ad 6. Jakie nieregularności w transakcjach OFE zostały wykryte przez KNF i jej 
poprzedników prawnych? Jaki charakter miały te nieregularności?

Organ nadzoru wykonując swoje obowiązki na podstawie ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nie posługuje się pojęciem nieregularności, 
a stosowanym w ww. ustawie pojęciem nieprawidłowości (obejmującym przypadki 
naruszenia prawa lub interesu członków funduszu). Stąd też w odpowiedzi na zada-
ne pytanie organ nadzoru może jedynie uwzględnić przypadki zakwalifikowane jako 
nieprawidłowości.

Fakt wystąpienia nieprawidłowości po przeprowadzeniu stosownego postępowania 
administracyjnego może znaleźć swoje odzwierciedlenie w karze nakładanej przez or-
gan nadzoru na nadzorowany podmiot. Informacje o nałożonych karach wraz z infor-
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macją o charakterze stwierdzonej nieprawidłowości są ogólnodostępne i publikowane 
zarówno w komunikatach po posiedzeniach KNF, jak również w zestawieniu na stro-
nach internetowych KNF (http://bip.knf.gov.pl/?1=/Komisja/050_Kary/kary.html).

Nieprawidłowości w zakresie działalności lokacyjnej funduszy emerytalnych bę-
dące podstawą nałożonych przez organ nadzoru kar dotyczyły naruszenia art. 139 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, naruszenia limitów 
inwestycyjnych oraz braku lub nieterminowej realizacji obowiązków informacyjnych 
związanych ze zmianą zaangażowania w akcje spółek publicznych określonych w usta-
wie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
spółkach publicznych.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytalnych organ nadzoru, oprócz możliwości nałożenia kary 
pieniężnej, posiada również dodatkowe instrumentarium nadzorcze tj. powiadomie-
nia podmiotu nadzorowanego o stwierdzonej nieprawidłowości w działalności statuto-
wej. Powiadomienie jest instrumentem nadzorczym stosowanym przez organ nadzoru 
w przypadku nieprawidłowości, która nie może zostać zakwalifikowana jako nieprawi-
dłowość rażąco naruszająca przepisy prawa lub interes członków funduszy emerytal-
nych. Nieprawidłowości w zakresie działalności lokacyjnej funduszy emerytalnych bę-
dące podstawą skierowanych przez organ nadzoru powiadomień dotyczyły naruszenia 
przez fundusze emerytalne art. 139 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych, naruszenia limitów inwestycyjnych oraz nieterminowej realizacji obo-
wiązków informacyjnych ciążących zarówno na funduszach emerytalnych, jak rów-
nież na towarzystwach zarządzających tymi funduszami.

Ad 7. W związku z tym, że KNF uprawniona jest do otrzymywania dziennych infor-
macji o wszystkich transakcjach OFE, prosimy o informację w jaki sposób informacje te 
są analizowane, które transakcje są traktowane jako nieregularne i w jakich przypad-
kach KNF analizuje, kto jest drugą stroną transakcji i czy nie doszło przy jej zawarciu 
do naruszenia interesów członków OFE.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych przedmiotem działalności funduszy emerytalnych jest gromadzenie i lokowanie 
środków pieniężnych. Oznacza to, że lokowanie środków pieniężnych jest podstawo-
wym i głównym przedmiotem działalności funduszy emerytalnych. Ustawodawca na-
łożył szereg ograniczeń na działalność lokacyjną tych podmiotów, mających na celu 
ograniczenie ryzyka inwestycyjnego oraz przewidział szereg obowiązków informacyj-
nych względem organu nadzoru mających na celu umożliwienie sprawowania przez 
ten organ skutecznego nadzoru.

Nadzór nad działalnością lokacyjną składa się z dwóch uzupełniających się na-
wzajem i wspomagających procesów obejmujących nadzór pośredni (sprawowany 
w oparciu o realizowane przez podmioty zobowiązane obowiązki informacyjne oraz 
dodatkowe wyjaśnienia składane przez podmioty nadzorowane) oraz nadzór bezpo-
średni (inspekcje w siedzibie podmiotów nadzorowanych).

Podstawą czynności nadzorczych realizowanych w zakresie nadzoru pośredniego 
jest analiza przekazywanych przez podmioty nadzorowane informacji o działalności 
lokacyjnej, operacyjnej oraz finansowej. Ustawodawca przewidział dość szeroki wa-
chlarz obowiązków informacyjnych dla tych podmiotów, co pozwala na kompleksową 
analizę ich działalności ustawowej oraz skuteczną reakcję organu nadzoru na stwier-
dzane nieprawidłowości. W przypadku otwartych funduszy emerytalnych większość 
obowiązków informacyjnych jest realizowanych każdego dnia roboczego oraz bezpo-
średnio po zajściu zdarzeń podlegających raportowaniu (vide m.in. §12 oraz §13 roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków infor-
macyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520 z późn. zm.).

W ramach działań kontrolnych badane są także inwestycje aktywów otwartych 
funduszy emerytalnych w kontekście:

a) bezpieczeństwa,
b) rentowności dokonanych operacji,
c) zgodności z interesem członków funduszy emerytalnych.
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Ponadto przedmiotowe badanie należy rozpatrywać jako ciąg działań w szeregu 
obszarów, mających na celu zapewnienie, że interes członków funduszy emerytalnych 
jest zachowany w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Kontrola pośrednia dokonywana w trybie dziennym obejmuje przede wszystkim 
następujące zagadnienia:

– weryfikacja dziennych sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytal-
nych polegająca na sprawdzeniu spójności poszczególnych części sprawozdań 
i ich kompletności (np. sprawdzenie zgodności szczegółowego stanu portfela in-
westycyjnego z bilansem, zgodności portfela inwestycyjnego z zawartymi trans-
akcjami),

– określenie, czy nie zostały przekroczone limity inwestycyjne określone w przepi-
sach prawa,

– określenie przyczyn przekroczenia limitów inwestycyjnych w przypadku ich wy-
stąpienia,

– zbadanie, czy instrumenty finansowe znajdujące się w portfelu inwestycyjnym 
funduszu emerytalnego są na liście kategorii lokat dopuszczonych do lokat ak-
tywów funduszu emerytalnego,

– monitorowanie, czy w portfelu inwestycyjnym funduszu emerytalnego nie znaj-
dują się instrumenty, które zostały wyemitowane przez towarzystwo emerytal-
ne, jego akcjonariuszy lub podmioty powiązane z akcjonariuszami,

– monitorowanie, czy fundusz emerytalny nie zbywa swoich aktywów podmiotom 
wymienionym w art. 150 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych oraz czy nie nabywa od tych podmiotów aktywów,

– monitorowanie, czy w przypadku nieumyślnego naruszenia zasad prowadzenia 
działalności lokacyjnej fundusz emerytalny podejmuje kroki w celu dostosowania 
swojej działalności do przepisów prawa, a usunięcie nieprawidłowości następuje 
w terminie 6 miesięcy (lub 12 miesięcy, po uzyskaniu zgody organu nadzoru),

– monitorowanie cen instrumentów finansowych, po jakich fundusz emerytalny 
realizuje swoje transakcje, czy ceny te opowiadają bieżącym cenom rynkowym 
i czy nie zachodzi podejrzenie, iż transakcje funduszy emerytalnych są realizo-
wane po cenach naruszających interes członków funduszu emerytalnego,

– monitorowanie wysokości prowizji maklerskich pobieranych przy transakcjach 
realizowanych przez otwarte fundusze emerytalne,

– weryfikowanie prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu emerytalnego 
pod kątem zgodności z deklaracjami składanymi przez fundusz jego członkom 
(np. w prospekcie informacyjnym),

– monitorowanie, czy działania inwestycyjne funduszu emerytalnego są spójne i nie 
narażają funduszu emerytalnego na niepotrzebne ryzyko inwestycyjne i straty,

– w przypadku działań inwestycyjnych funduszu emerytalnego budzących wąt-
pliwości, weryfikowanie przesłanek, na podstawie których ww. decyzje zostały 
podjęte oraz czy towarzystwo emerytalne ma udokumentowany proces inwesty-
cyjny (m.in. analizy dotyczące lokaty, kto i kiedy podejmował konkretną decyzję 
inwestycyjną).

Jak wskazano powyżej, przedmiotem zainteresowania KNF nie są wyłącznie wy-
brane aspekty działalności OFE jak m.in. transakcje, ale szereg informacji mających 
na celu ustalenie i potwierdzenie, że interes członków OFE jest zachowany.

Tym niemniej, jak wskazano wcześniej w ramach prowadzonych codziennych kon-
troli, badane są również transakcje zawierane przez OFE. W trakcie kontroli dokony-
wana jest ocena poziomu bezpieczeństwa instrumentu finansowego, w szczególności 
akcji niepłynnych, akcji o niskim free float, akcji spółek, w przypadku których otwarte 
zostało postępowanie układowe, spółka jest w upadłości, emitent nie wykonuje lub 
nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne, emitent złożył do sądu wniosek o ogło-
szenie swojej upadłości, papierów dłużnych innych niż wyemitowane przez Skarb 
Państwa oraz NBP lub posiadające gwarancje lub poręczenia Skarbu Państwa oraz 
NBP, w tym także posiadające wbudowane opcje, wszystkich rodzajów produktów 
strukturyzowanych, certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa fundu-
szy inwestycyjnych. Weryfikacji podlegają także ceny transakcyjne, badane jest, czy 
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ceny, po których OFE zawierał transakcje, odpowiadają cenom rynkowym oraz czy 
charakterystyka przeprowadzonych operacji przez OFE oraz inne podmioty rynku ka-
pitałowego nie wskazuje na podejrzenie wykorzystania przez zarządzających lub inne 
osoby informacji stanowiących tajemnicę zawodową określoną w art. 49 ustawy o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Po za tym badane są także inne 
powiązane ze sobą zdarzenia czy informacje, niekoniecznie powiązane bezpośrednio 
z zawartymi transakcjami, które w efekcie mogą skutkować prowadzeniem przez KNF 
czynności wyjaśniających.

Jednocześnie KNF nie otrzymuje w trybie dziennym informacji o drugich stronach 
transakcji zawieranych poprzez kojarzenie zleceń kupna i sprzedaży dokonywanych 
w systemie obrotu zorganizowanego prowadzonego przez podmiot podlegający nad-
zorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy o obrocie 
(rynek regulowany albo alternatywny system obrotu), gdzie m.in. otwarte fundusze 
emerytalne realizują swoje zlecenia za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, o której 
mowa w art. 3 pkt 32–33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.). W przypad-
kach uzasadniających podjęcie dodatkowych czynności wyjaśniających lub w toku 
postępowania administracyjnego organ nadzoru może dokonać ustalania drugich 
stron transakcji zawieranych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

Zgodnie z art. 204 ust. 1–2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych organ nadzoru może żądać:

– udostępnienia przez towarzystwo kopii dokumentów związanych z działalnością 
funduszu lub towarzystwa oraz zapoznawania się z ich treścią;

– wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności funduszu lub towa-
rzystwa od członków zarządu, rady nadzorczej, pracowników towarzystwa oraz 
innych osób związanych z towarzystwem lub funduszem umową zlecenia, umo-
wą o dzieło lub innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze;

– udostępnienia przez depozytariusza lub osobę trzecią, której fundusz lub towa-
rzystwo powierzyły wykonywanie niektórych czynności, wszelkich informacji, 
dokumentów i wyjaśnień dotyczących wykonywanych czynności na rzecz fun-
duszu lub towarzystwa.

Analiza zebranych informacji daje podstawę KNF do podjęcia adekwatnych działań 
przewidzianych przepisami prawa.

Na podstawie art. 204 ust. 3 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych w przypadku, gdy KNF stwierdzi na podstawie uzyskanych informacji, 
wyjaśnień i dokumentów przypadki naruszenia prawa lub interesu członków fun-
duszu, powiadamia towarzystwo, depozytariusza lub osobę trzecią, której fundusz 
lub towarzystwo powierzyły wykonywanie niektórych czynności, o stwierdzonych nie-
prawidłowościach i wyznacza termin do ich usunięcia. Działanie to jest poprzedzone 
dokonaniem analizy stanu faktycznego danej sprawy w oparciu o wszelkie informacje 
i dokumenty zebrane w trybie prowadzonych działań nadzorczych i wyjaśniających. 
KNF monitoruje również wszelkie czynności dokonywane przez podmiot wskazany 
w powiadomieniu do usunięcia nieprawidłowości, w tym informacje o sposobie usu-
nięcia nieprawidłowości i termin usunięcia nieprawidłowości – w przypadku, gdy pod-
miot nie usunie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, KNF jest uprawniona do 
nałożenia kary pieniężnej.

KNF może także w trybie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku 
z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1149 z późn. zm.) nałożyć karę pienięż-
ną na podmiot nadzorowany, w przypadku gdy jego działalność statutowa narusza 
w sposób rażący prawo lub interes członków funduszu (art. 204 ust. 9 ustawy o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych) oraz gdy fundusz emerytalny nie 
przestrzega przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
określających zasady działalności lokacyjnej lub nie wypełnia obowiązków związanych 
z dostosowaniem działalności lokacyjnej do wymogów ustawowych (art. 156 ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych).
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Ad 8. Prosimy także o informację dotyczącą drugich stron transakcji dokonywa-
nych przez OFE, po pierwsze w przypadku gdy zbycie akcji nabywanych przez OFE 
następowało po znacząco wyższej cenie niż nabycie akcji przez osobę zbywającą je na 
rzecz OFE; po drugie, w sytuacji gdy po nabyciu akcji przez OFE następował znaczący 
spadek cen akcji nabytych przez OFE; po trzecie, w przypadku gdy transakcja została 
oznaczona przez system informatyczny analizujący transakcje OFE jako transakcja 
nieregularna lub wymagająca uwagi.

Szczegółowe informacje dotyczące drugich stron transakcji dokonywanych przez 
OFE oraz ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości (w tym również takich 
o charakterze opisywanym w odpowiedzi na pytanie nr 9), poza informacjami pub-
licznie dostępnymi, nie mogą zostać przekazane z uwagi na postanowienia przepisu 
art. 148 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisu art. 210 w związ-
ku z art. 49 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zobowią-
zujące członków Komisji Nadzoru Finansowego i pracowników UKNF do zachowa-
nia tajemnicy zawodowej. W tym kontekście wskazać należałoby, iż zgodnie z treścią 
przepisu art. 49 ust. 2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 
tajemnica zawodowa w rozumieniu art. 49 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych obejmuje informacje związane z lokatami funduszu, reje-
strem członków funduszu, rozporządzeniami członków funduszu na wypadek śmierci 
oraz oświadczeniami, o których mowa w art. 83 ustawy o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes członków 
funduszu lub interes uczestników rynku regulowanego w rozumieniu ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy zatem podkreślić, iż 
przesłanką zakwalifikowania danej informacji jako objętej tajemnicą zawodową jest – 
oprócz okoliczności, iż informacja ta objęta jest dyspozycją art. 49 ufe – także upraw-
dopodobnienie, że jej ujawnienie mogłoby naruszyć interes członków funduszu lub 
interes uczestników obrotu instrumentami finansowymi. W analizowanym przepisie 
normodawca zdecydował się także na bezpośrednie wskazanie przypadków, w których 
udostępnienia informacji objętej tajemnicą zawodową przez osoby zobowiązane do jej 
zachowania jest dopuszczalne i nie podlega jakiejkolwiek sankcji prawnej. Wyłączenie 
zastosowania przepisu art. 49 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych odnosi się do enumeratywnie wyliczonych sytuacji. Zgodnie z art. 49 
ust. 3 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przepisu art. 49 
ust. 1 ufe nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą 
zawodową: (1) prokuratorowi, w związku z powzięciem podejrzenia o popełnienie prze-
stępstwa, albo (2) na żądanie prokuratora lub sądu, albo innych właściwych organów 
państwowych, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach dotyczących 
działalności funduszu, towarzystwa lub depozytariusza, w tym także na żądanie or-
ganu nadzoru, w związku ze sprawowaniem przez niego nadzoru nad działalnością 
funduszu. Użyte w treści art. 49 ust. 2 ufe sformułowanie „informacje związane z lo-
katami funduszu” wskazuje, że ustawodawca za konstytutywne dla stosowania tego 
przepisu uznał istnienie „związku” między treścią informacji a lokatami funduszu. 
Zgodnie ze słownikowym rozumieniem tego terminu, trzeba stwierdzić, iż „związek” 
należy rozumieć jako „stosunek rzeczy, zjawisk, itp. łączących się ze sobą, oddzia-
łujących na siebie, powiązanie, spójność, zależność; kontakt, łączność z kimś albo 
z czymś”. Konieczne jest dostrzeżenie, iż normodawca wymaga istnienia łączności 
czy też powiązania określonych informacji z lokatami funduszu. Ujawnienie tajem-
nicy zawodowej zgodnie z wykładnią językowo-gramatyczną przepisu art. 49 ust. 2 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ma miejsce wówczas, 
jeśli zachodzi nawet hipotetyczna możliwość naruszenia interesu członków funduszu 
lub uczestników rynku regulowanego. Takie stanowisko znajduje swą powszechną 
akceptację w literaturze przedmiotu poświęconej wykładni przepisów regulujących ta-
jemnicę zawodową. Ważnym ustaleniem jest również fakt, iż osób pełniących mandat 
posła albo senatora nie ma pośród podmiotów, które zostały wskazane jako podmioty, 
którym może być ujawniana tajemnica zawodowa. Ustalenie to należałoby powiązać 
ze stwierdzeniem, iż senator ma prawo uzyskania informacji i materiałów o działal-
ności organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotów wska-
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zanych w art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zatem 
senator może określać i wskazywać, jakie materiały są mu niezbędne do wykonywania 
mandatu, przy czym powinien w tym zakresie kierować się kryteriami obiektywnymi, 
a nie arbitralnymi. Wskazane w ustawie podmioty (art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywa-
niu mandatu posła i senatora) obowiązane są udostępnić posłowi wszelkie informacje 
i materiały, jakich zażąda on „w wykonywaniu mandatu poselskiego”. Uprawnienie, 
o którym mowa, przysługuje senatorowi „w wykonywaniu mandatu”. Należy zatem ro-
zumieć, że sięga on po te uprawnienia wtedy i o tyle tylko, o ile są mu one niezbędne 
do wykonywania, szczególnego jednak uwypuklenia wymaga fakt, iż korzystanie z po-
wyższego prawa powinno następować „z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawo-
wo chronionej” (czyli np. przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnej, tajemnicy 
bankowej, przedsiębiorstwa itp.), w tym zatem również tych przepisów ustawy o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, które kreują informacje konfidencjonalne. Ustawa zastrzega zatem, iż 
z prawa do uzyskiwania informacji i materiałów senatorowie mogą korzystać, pod 
warunkiem, że jest to aktywność związana z wykonywaniem mandatu oraz senator 
jest uprawniony wprost do pozyskania danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, 
czego przepis art. 49 ust. 3 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych nie przewiduje. Ustalenie powyższe ma istotne znaczenie dla oceny dopuszczal-
ności przekazania wnioskowanych danych.

Ad 9. Prosimy też o informacje dotyczące drugich stron transakcji w przypadku 
transakcji, które KNF uznało za mające na celu manipulację kursem akcji. Jakie działa-
nia zostały w stosunku do nich podjęte przez KNF?

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 304 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) zlecenia 
lub transakcje, które Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uznał za mające na celu 
manipulację instrumentem finansowym, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1–3, pkt 4 
lit. a lub pkt 5–7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), są przedmiotem zawiadomień o uza-
sadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi przez osoby fizyczne składające zlecenia. Tym samym za-
wiadomieniami obejmowane są osoby, które dokonują manipulacji samodzielnie lub 
w porozumieniu z innymi osobami, przy czym mogą one przybierać postać działania 
po jednej stronie „rynku” (zlecenia i transakcje kupna albo zlecenia i transakcje sprze-
daży) lub po obydwu jego stronach.

Szczegółowe informacje dotyczące okoliczności związanych z manipulacją instru-
mentem finansowym nie mogą zostać przekazane z uwagi na postanowienia art. 148 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązujące członków Komisji Nadzo-
ru Finansowego i pracowników UKNF do zachowania tajemnicy zawodowej.

Równocześnie wskazać należy, iż stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 lip-
ca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149 z późn. 
zm.) w sprawach o przestępstwa określone m.in. w ustawie o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz przestępstwa dotyczące czynów skierowanych przeciwko interesom 
uczestników rynku, pozostających w związku z działalnością podmiotów wykonują-
cych działalność na tym rynku, a więc także w zakresie przestępstwa manipulacji 
instrumentami finansowymi Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, na 
jego wniosek, przysługują uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. 
Z przedmiotowego uprawnienia Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ko-
rzysta w przypadku spraw dotyczących manipulacji, co umożliwia w szczególności 
złożenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, 
czy wystąpienie jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniach sądowych.

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

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli „Wycho-
wanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych” wskazują 
na niepokojące zjawisko dotyczące udziału uczniów w zajęciach wychowa-
nia fizycznego. Jak wynika z danych poddanych analizie, w toku przed-
miotowej kontroli w grupie wiekowej odpowiadającej klasom IV–VI szkoły 
podstawowej w zajęciach wychowania fizycznego nie uczestniczyło czynnie 
15% uczniów. Wskaźnik ten wzrasta do 23% w gimnazjach i nawet do 30% 
w szkołach ponadgimnazjalnych. W odsetku tym ujęto zarówno osoby, które 
były nieobecne na zajęciach, jak i osoby, które wprawdzie były obecne, ale 
nie brały w nich czynnego udziału, nie ćwiczyły. Warto przy tym zauważyć, 
że brak aktywnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego tylko w pew-
nym ograniczonym zakresie wynika z przyczyn zdrowotnych. Jak wskazuje 
Najwyższa Izba Kontroli zaledwie 2% ogółu uczniów klas IV–VI i odpowied-
nio 5% oraz 12% ogółu uczniów pozostałych rodzajów szkół było zwolnionych 
z zajęć na podstawie decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie opinii 
lekarskiej. Zauważyć należy także, że odsetek nieobecności na lekcjach wy-
chowania fizycznego jest statystycznie wyższy niż w przypadku nieobecno-
ści na zajęciach z innych przedmiotów.

Przywołane dane muszą niepokoić, bowiem nie ulega wątpliwości, że 
w obecnych czasach dla coraz większej grupy młodych ludzi aktywność ru-
chowa na zajęciach wychowania fizycznego w szkole jest jedyną regularną 
formą aktywności fizycznej. Dzieje się tak w szczególności z powodu po-
stępujących zmian cywilizacyjnych, które w wielu przypadkach prowadzą 
do wypierania aktywnych form spędzania wolnego czasu. Przekłada się to 
oczywiście na wzmożone występowanie poważnych problemów zdrowot-
nych – można by tu wymienić chociażby otyłość czy wady postawy.

Ze względu na zalecenia sformułowane w toku wspomnianej kontroli 
można stwierdzić, że w pewnym zakresie problem podwyższonej absencji na 
zajęciach wychowania fizycznego wynika z niewłaściwych rozwiązań sys-
temowych. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje między innymi na zjawisko 
marginalizowania znaczenia zajęć wychowania fizycznego, co prawdopo-
dobnie po części wynika także z faktu, że nie jest to przedmiot egzaminacyj-
ny. Stwierdzone w tym zakresie uchybienia dotykały średnio aż około 75% 
skontrolowanych podmiotów i polegały na przykład na tym, że w szkołach 
nie określono wymagań edukacyjnych na poszczególnych etapach edukacji, 
które wynikają z realizowanego programu nauczania wychowania fizycz-
nego, nie wskazywano sposobów rozpoznawania poziomu postępów, jeże-
li chodzi o wychowanie fizyczne, a także nie określano sposobu ustalania 
oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej z tego przedmiotu. Uchybienia 
tego rodzaju przekładają się na możliwość dokonania obiektywnej oceny 
osiągnięć uczniów, dlatego też trudno się dziwić, że w badaniu ankietowym 
przeprowadzonym w trakcie kontroli aż 1/4 badanych (uczniowie i rodzi-
ce) wyraziła opinię, że udział w zajęciach wychowania fizycznego nie miał 
wpływu na zwiększenie sprawności fizycznej. Można w tym miejscu zaryzy-
kować przypuszczenie, że ta grupa badanych nie traktuje zajęć wychowania 
fizycznego jako dobrodziejstwa, a raczej jako kolejny obowiązek.

Do listy przywołanych uchybień dodać wypada występujące jeszcze 
w wielu szkołach problemy z zapewnieniem bezpiecznych warunków do pro-
wadzenia zajęć (na przykład odpowiedni stan techniczny obiektów, sprzęt 
z atestem) oraz występujące w kontrolowanym okresie braki dotyczące 
wsparcia szkół i nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie wdrażania 
treści kształcenia nowej podstawy programowej.

W związku z tym zwracam się do Pani Minister z gorącym apelem o zaini-
cjowanie, w ramach posiadanych kompetencji, odpowiednich działań w celu 
skutecznego przeciwdziałania zjawisku podwyższonej absencji na zajęciach 
wychowania fizycznego w szkołach.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oddowiedd�

Warszawa, 8 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Nr BPS/043-46-1978/13 złożone przez Pana Sena-

tora Ryszarda Antoniego Knosalę w sprawie lekcji wychowania fizycznego w szkołach, 
w związku z opublikowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli Informacją o wynikach kon-
troli pn. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych uprzej-
mie wyjaśniam, co następuje.

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są we wszystkich typach publicznych 
i niepublicznych szkół, których zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej 
(wg stanu na 30 września 2012 r.) jest 28 108. Zawarta w Informacji o wynikach kon-
troli pn. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych, ogólna 
negatywna ocena skontrolowanych szkół, sformułowana została na podstawie wyni-
ków kontroli przeprowadzonych w 43 szkołach (w tym 38 zespołach szkolnych), z te-
renu 8 województw, co stanowi jedynie 0,15% ogółu szkół.

Poruszana przez NIK w ww. informacji problematyka obejmuje istotne, dostrzega-
ne przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zjawiska. Mając jednak na uwadze fakt, 
że ww. informacja oparta została na podstawie danych uzyskanych w stosunkowo 
niewielkiej liczbie szkół, w mojej ocenie nie jest uprawnione bezpośrednie przekła-
danie ww. wyników na stan realizacji zajęć wychowania fizycznego we wszystkich 
szkołach.

Należy podkreślić, że Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwier-
dzonych nieprawidłowości, działania ministra edukacji narodowej w obszarze wycho-
wania fizycznego w szkołach. NIK pozytywnie oceniła wprowadzaną od 2009 r. nową 
podstawę programową wychowania fizycznego, w której zaakcentowano znaczenie 
edukacji zdrowotnej dla fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju uczniów oraz 
konieczność kształtowania aktywności fizycznej i dbałości o zdrowie w ciągu całego 
życia. Korzystnie przyjęto także stworzoną uczniom możliwość wyboru form realizacji 
i tematyki lekcji wychowania fizycznego.

Minister edukacji narodowej dostrzega niepokojące zjawisko absencji uczniów 
na zajęciach wychowania fizycznego i prowadzi szereg działań związanych z popula-
ryzowaniem aktywności fizycznej i promocji zdrowego stylu życia, które zapobiegać 
mają omawianemu zjawisku, np. program „Szkoła Promująca Zdrowie”, program 
HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) „Zdrowe Żywienie i Aktyw-
ność Fizyczna w Szkołach”, konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowe 
dzieci to nasz kapitał – szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia w szkołach 
oraz w społecznościach lokalnych”, czy upowszechnianie przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji – placówkę doskonalenia nauczycieli podległą MEN – kampanii społecznej 
„Wiem, co jem”.

Minister edukacji narodowej w porozumieniu z ministrem zdrowia prowadzi 
działania zmierzające do zmniejszenia skali tego zjawiska. Przy czym istoty proble-
mu nie stanowi kwestia szczegółowego określenia zasad wydawania opinii lekar-
skiej o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowa-
nia fizycznego, ale kształtowanie świadomości uczniów i rodziców, o następstwach 
unikania tych zajęć.

Należy wyjaśnić, że cytowane przez Pana Senatora dane dotyczące liczby uczniów 
niećwiczących, NIK sformułowała na podstawie określonych założeń, tj. wybranego 
tygodnia zajęć, uwzględniając w tym również uczniów nieobecnych bądź nieposia-
dających stroju sportowego. Na podstawie przyjętej metodologii, na poszczególnych 
etapach edukacyjnych nie uczestniczyło czynnie w zajęciach:
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– II etap 15% uczniów,
– III etap 23% uczniów,
– IV etap 30% uczniów.
Jednocześnie NIK podaje średnią liczbę uczniów zwalnianych przez dyrektora 

szkoły z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskich w latach szkol-
nych 2009/10–2010/11, która wynosiła odpowiednio:

– II etap 3%, 2% i 2% uczniów,
– III etap 5%, 5% i 5% uczniów,
– IV etap 13%, 12% i 11% uczniów.
Ministerstwo edukacji narodowej bada zjawisko obniżenia frekwencji uczniów na 

zajęciach wychowania fizycznego podczas monitorowania realizacji zajęć wychowania 
fizycznego w formach do wyboru przez uczniów we wszystkich typach szkół publicz-
nych. Ww. monitorowanie przeprowadzone zostało w roku szkolnym 2009/2010 oraz 
roku szkolnym 2011/2012 równolegle z monitorowaniem realizacji podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego. Analogiczne działania przeprowadzone zostaną w bieżą-
cym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2011/2012 kompletne arkusze monitorowania realizacji zajęć 
wychowania fizycznego wypełniło 807 szkół podstawowych, 465 gimnazjów, 180 lice-
ów ogólnokształcących (odpowiednio: 6%, 6% i 7% szkół każdego typu). Zgodnie z uzy-
skanymi informacjami odsetek uczniów zwalnianych z zajęć wychowania fizycznego 
na podstawie opinii lekarskich kształtował się następująco:

– szkoły podstawowe 1,37%,
– gimnazja 4,21%,
– szkoły ponadgimnazjalne 13,89%.
Popularyzowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie 

wadom postawy oraz zapobieganie nadwadze i otyłości jest długotrwałym procesem 
społecznym. Ministerstwo edukacji narodowej zamierza kontynuować swe działa-
nia w tym zakresie. Zmiany postaw oraz kształtowanie zdrowych nawyków w spo-
łeczeństwie wymagają podejmowania systemowych działań na wielu poziomach. 
Dotyczy to wszystkich elementów procesu wychowania i jest wypadkową wpływu 
wywieranego na dzieci i młodzież przez środowisko, w którym dorastają – rodzinę, 
grupę rówieśniczą, szkołę, media oraz wszystkich innych, które kształtują nawyki 
i umiejętności oraz przekazują wiedzę. W ramach tych działań, szkołom wskazuje 
się obszary, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania, wdrażania, moni-
torowania i ewaluacji szkolnej polityki w zakresie aktywności fizycznej i żywienia. 
Jednak odpowiednie działania, które ograniczą liczbę dzieci unikających aktywności 
fizycznej nie będą skuteczne bez aktywnej współpracy rodziców, organu prowadzą-
cego i kierownictwa szkoły.

W roku szkolnym 2013/2014 minister edukacji narodowej ustaliła kierunek po-
lityki oświatowej państwa pn. „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa 
uczniów”. W ramach ustalonego kierunku polityki oświatowej państwa rok szkolny 
2013/2014 został ogłoszony Rokiem Szkoły w Ruchu. Zagadnienia, na jakie Mini-
sterstwo edukacji narodowej pragnie zwrócić uwagę w czasie trwania Roku Szkoły 
w Ruchu oraz w latach następnych, to między innymi:

1. zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach WF i na innych zajęciach sporto-
wych organizowanych w szkole i poza szkołą;

2. uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz 
każda aktywność fizyczna, jaką podejmujemy w ciągu dnia;

3. zwrócenie uwagi uczniów na konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na 
naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higie-
nicznego trybu życia;

4. uświadomienie uczniom związku między aktywnością fizyczną i zdrowym odży-
wianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;

5. podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów 
życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania mło-
dych ludzi;
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6. zwrócenie uwagi na rolę rodziny w kształtowaniu zdrowych nawyków u dzieci 
związanych ze zdrowym odżywianiem i regularną aktywnością fizyczną w cią-
gu dnia.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Jak wynika z art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jedną z form aktywiza-
cji bezrobotnych jest skierowanie takich osób do uczestnictwa w kontrakcie 
socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie 
pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. 
Możliwość zastosowania wymienionych instrumentów została jednak ogra-
niczona jedynie do bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy (szczegółowy katalog zawarto w art. 49 ustawy) i korzystających ze 
świadczeń z pomocy społecznej. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 33 ust. 4 
pkt 2b przywołanej ustawy starosta ma obowiązek pozbawić statusu bezro-
botnego osobę, która rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrud-
nienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny. Pozbawienie tego statusu 
następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego 
programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego.

Opisany stan prawny wpływa negatywnie na realne możliwości wykorzy-
stywania na rynku pracy instrumentu, jakim jest kontrakt socjalny. Problem 
ten dotyka w szczególności tak zwanych kontraktów socjalnych typu B, któ-
rych zasadniczym celem jest wzmocnienie aktywności i samodzielności życio-
wej czy zawodowej lub przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu beneficjen-
ta kontraktu. Istota problemu sprowadza się do konieczności wyrejestrowania 
takiej osoby z ewidencji bezrobotnych, bo pociąga to za sobą dalsze konse-
kwencje: osoba taka nie może korzystać z innych rozwiązań aktywizacyjnych 
jak staż, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne czy roboty publiczne.

Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że wykreślenie z ewidencji bez-
robotnych powoduje przeniesienie kompetencji w zakresie opłacania za taką 
osobę składek na ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy na ośrodek pomocy 
społecznej, co dla tego ostatniego stanowi nierzadko spore obciążenie. W prak-
tyce możliwość skorzystania z pomocy w formie kontraktu socjalnego spotyka 
się z niechęcią zarówno po stronie bezrobotnych, jak i urzędów, a to powoduje, 
że kontrakty socjalne nie są wykorzystywane w takim stopniu, w jakim moż-
na by tego oczekiwać. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki kontroli w zakresie 
realizacji kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy spo-
łecznej przeprowadzonej w tym roku przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Proszę o rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu rozwiąza-
nia sygnalizowanego problemu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd

Warszawa, 24.01.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pani Wicemarszałek Senatu RP Marii Pańczyk-Pozdziej 

z dnia 19 grudnia 2013 r., znak: BPS/043-46-1979/13, dotyczącym oświadczenia 
senatorskiego Pana Ryszarda Knosali w sprawie art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
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20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kontrakty 
socjalne), odnosząc się do kwestii poruszonych przez Pana Senatora uprzejmie wyja-
śniam, co następuje.

Zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 182 i 509) kontrakt socjalny zawierany jest przez pracownika socjalne-
go ośrodka pomocy społecznej z jednej strony, a osobą bądź rodziną z drugiej strony 
w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.

Decyzję o zawarciu kontraktu socjalnego, podejmuje pracownik socjalny w oparciu 
o sytuację osoby lub rodziny ustaloną w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, 
który wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 
2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439).

Dodatkowo z art. 45 ustawy o pomocy społecznej wynika, że praca socjalna jako 
szczególne świadczenie pomocy społecznej może (ale nie musi) być prowadzona 
w oparciu o kontrakt socjalny (ust. 3).

Jak wynika z powyższych uregulowań prawnych aktualne przepisy ustawowe oraz 
akty wykonawcze pozostawiają pracownikowi socjalnemu dużą swobodę w stosowa-
niu tego narzędzia pracy w codziennej praktyce. Takie podejście do wykorzystania 
kontraktu socjalnego jest zgodne z intencją resortu pracy i polityki społecznej.

W ocenie resortu to pracownik socjalny w swoich codziennych kontaktach z klien-
tami pomocy społecznej i w oparciu o ustalenia dokonane w drodze rodzinnego wywia-
du środowiskowego, podejmuje w każdej indywidualnej sprawie, decyzję o zastosowa-
niu narzędzia jakim jest kontrakt socjalny, w tym w zakresie aktywizacji osób i rodzin 
korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

Wzór kontraktu socjalnego zawiera, wprowadzoną w roku 2010, część „B” odno-
szącą się do osób określonych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674), czyli osób będą-
cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ta właśnie część została przygotowana 
specjalnie w celu aktywizowania osób bezrobotnych.

Odnosząc się do poruszanych przez Pana Senatora kwestii pragnę potwierdzić, 
że zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy na wniosek ośrodka pomocy społecz-
nej powiatowy urząd pracy może skierować osobę bezrobotną do uczestnictwa m.in. 
w kontrakcie socjalnym.

Wykreślenie osoby bezrobotnej z ewidencji bezrobotnych jest następstwem obję-
cia jej formą pomocy realizowaną przez inny podmiot, przez co osoba ta nie spełnia 
jednego z kryteriów pozwalających uznać ją za bezrobotną, tj. gotowości do podjęcia 
zatrudnienia.

Odpowiadając na sugestię Pana Senatora zawartą w oświadczeniu, pragnę poin-
formować, że resort pracy i polityki społecznej nie planuje podjęcia inicjatywy legisla-
cyjnej w zakresie poruszonej kwestii.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam przekonanie, że przedstawione informacje i wy-
jaśnienia zostaną uznane przez Pana Senatora za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sportu i turystyki Andrzeja Biernata

Na początku 2007 r. przyjęty został przez ówczesne ministerstwo sportu 
dokument kierunkowy zatytułowany „Strategia rozwoju sportu w Polsce do 
2015 roku”. Twórcy wspomnianego opracowania określili dla niego cel stra-
tegiczny, przyjmując, że będzie to „Aktywne i sprawne społeczeństwo”. Cel 
ten jest niewątpliwie słuszny, zważywszy na fakt, że w Polsce regularną 
aktywność fizyczną deklaruje około 10% dorosłych, a prawie połowa spo-
łeczeństwa jedynie sporadycznie, czyli rzadziej niż raz w miesiącu, bierze 
udział w zajęciach służących poprawie sprawności fizycznej. Opisany stan 
rzeczy jest oczywiście wysoce niepożądany, w szczególności jeśli weźmie się 
pod uwagę zagrożenia dla zdrowia i życia, jakie powstają w wyniku braku 
należytej aktywności ruchowej.

Priorytet 3. strategii odnosi się do rozwoju infrastruktury sportowo-rekrea- 
cyjnej. W ramach tego priorytetu zapisane zostało zadanie 3.1.2 pod na- 
zwą „Opracowanie koncepcji systemu informacji sportowej”. System ten ma 
w założeniu umożliwić integrację różnego rodzaju danych odnoszących się 
do szeroko rozumianego sportu, na przykład o procesie szkoleniowym, wyni-
kach sportowych, posiadanych obiektach, kadrze szkoleniowej, które są roz-
proszone w innych systemach i bazach danych, co implikuje liczne trudności 
w zarządzaniu zgromadzoną informacją. Przewidywany okres realizacji tego 
zadania przypadł na lata 2007–2009. Zadanie to należy postrzegać jako 
istotny element całej strategii. Można zatem stwierdzić, że jego realizacja 
ma wpływ na realizację pozostałych priorytetów, w tym także priorytetu 1. 
„Popularyzacja sportu dla wszystkich”, w ramach którego znajdują się takie 
działania, jak „Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży” oraz „Aktywność fi-
zyczna społeczeństwa”.

Tymczasem, jak wynika z ustaleń poczynionych przez Najwyższą Izbę 
Kontroli w toku zakończonych we wrześniu 2013 r. działań kontrolnych pod 
nazwą „Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicz-
nych”, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie posiada „informacji o liczbie istnie-
jących obiektów oraz zrealizowanych inwestycji, a jedynie dane dotyczące 
kwot dofinansowania inwestycji przez ministerstwo”. W ocenie Najwyższej 
Izby Kontroli taki stan rzeczy świadczy o niezrealizowaniu przywołanego za-
dania, wynikającego ze strategii. Izba stwierdza ponadto, że „dysponowa-
nie przez ministerstwo podstawowymi danymi dotyczącymi infrastruktury 
sportowej jest niezbędne do efektywnego zarządzania środkami publiczny-
mi przeznaczonymi na ten cel”.

Wobec tego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wskazanie przewi-
dywanego terminu uruchomienia przedmiotowej zintegrowanej bazy danych 
o istniejącej w kraju infrastrukturze sportowej. Proszę również, aby zechciał 
Pan Minister rozważyć możliwość udostępnienia, na przykład na stronie in-
ternetowej ministerstwa, niektórych danych zgromadzonych w przedmioto-
wej bazie. Mam na myśli przede wszystkim podstawowe dane o działających 
w Polsce ogólnodostępnych obiektach sportowych. Działanie to w mojej oce-
nie może w pewnym stopniu przyczynić się do zwiększenia zainteresowania 
aktywnymi formami spędzania wolnego czasu poprzez ułatwienie dostępu 
do informacji o obiektach sportowych.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oddowiedd

Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę, 

przekazane pismem z dnia 19 grudnia 2013 r. o sygn. BPS-043-46-1980/13, na temat 
informacji o obiektach sportowych, uprzejmie informuję.

Ministerstwo Sportu i Turystyki podziela przekonanie o potrzebie gromadzenia 
danych dotyczących istniejącej w kraju infrastruktury sportowej. Obecnie zbiór infor-
macji na ten temat powstaje na podstawie zestawień Głównego Urzędu Statystyczne-
go (2010 r. – obiekty nieprzyszkolne) oraz Systemu Informacji Oświatowej (corocznie 
– obiekty przyszkolne). Ministerstwo gromadzi informacje na temat inwestycji spor-
towych zrealizowanych przy wsparciu finansowym resortu. Są to dane prezentujące 
liczbę zrealizowanych inwestycji, ich lokalizację, kwotę udzielonego dofinansowania 
oraz zakres przedsięwzięcia (budowa, przebudowa, remont).

Stan bazy sportowej, w tym liczba gmin nieposiadających sali gimnastycznej, jest 
na bieżąco monitorowany przez Ministerstwo. Przy współpracy z urzędami marszał-
kowskimi oraz jednostkami samorządu terytorialnego aktualizowane są dane doty-
czące gmin, które nie posiadają na swoim terenie pełnowymiarowej sali gimnastycz-
nej. Obecnie około 150 gmin nie posiada takiego obiektu (blisko 30 jest w trakcie 
realizacji). Z badań przeprowadzonych w 2000 roku wynikało, że aż w 340 gminach 
nie było sali gimnastycznej. Tym samym liczba gmin nieposiadających takiego obiek-
tu sportowego zmniejszyła się w ciągu ostatnich lat o ponad połowę.

Istotny jest fakt, że ponad 90% dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbu-
dowę i modernizację infrastruktury sportowej udzielanych jest jednostkom samorzą-
du terytorialnego, w gestii których leży utrzymywanie obiektów sportowych, udostęp-
nianie ich lokalnym społecznościom powstałych oraz organizowanie i promowanie 
różnego rodzaju zajęć. W związku z tym informacje o dostępnej w danym regionie in-
frastrukturze sportowej są zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych 
samorządów terytorialnych.

Ponadto Ministerstwo udostępniło bazę powstałych w ramach programu „Moje Boi- 
sko – Orlik 2012” kompleksów sportowo-rekreacyjnych, która została przedstawiona 
w postaci interaktywnej mapy obiektów, ze wskazaniem ich lokalizacji w podziale na 
województwa (http://orlik2012.pl/dev.php/mapa).

Bazy i rejestry dotyczące aktualnie realizowanej infrastruktury sportowej są sys-
tematycznie i regularnie ulepszane, a także rozbudowywane o nowe elementy umoż-
liwiające gromadzenie bardzo szczegółowych danych, co pozwala sprawować skutecz-
niejszy nadzór nad realizacją przyjętych celów.

Z wyrazami szacunku 
 
Andrzej Biernat
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W ostatnim czasie dużo niepokoju w społeczeństwie wzbudziły zmiany 

w systemie emerytalnym, w szczególności zmiany w obszarze działalności 
otwartych funduszy emerytalnych. Dzisiaj eksperci są podzieleni co do tego, 
czy zmiany te wpłyną korzystnie, czy też negatywnie na sytuację przyszłych 
emerytów, którzy zaczną pobierać świadczenia za dwadzieścia i więcej lat. 
Jest zbyt wiele czynników, które obecnie uniemożliwiają postawienie precy-
zyjnej diagnozy w tej sprawie. Przed kilkunastoma dniami specjaliści po raz 
kolejny wskazywali w mediach, że sprawdzonym i wartym uwagi systemem 
emerytalnym jest system kanadyjski i że być może warto byłoby odnieść się 
do doświadczeń, które świetnie sprawdzają się właśnie w Kanadzie.

Chcę przywołać opinie ekspertów, m.in. Andrzeja Sadowskiego z Cen-
trum im. Adama Smitha. Otóż wspomniany ekspert uważa, że kanadyjski 
system emerytalny jest przede wszystkim mniej skomplikowany od polskie-
go i sporo tańszy. W dodatku te dwa systemy emerytalne – polski i kana-
dyjski – są do siebie w pewnym stopniu podobne. I nie chodzi tylko o to, że 
w obu krajach są trzy filary, ale o zasady ich działania. W Polsce większość 
osób dostaje emeryturę uzależnioną od wysokości składki, ale jest też spora 
grupa osób – wśród nich na przykład sędziowie, prokuratorzy czy żołnierze 
– która dostaje świadczenie w całości wypłacane z budżetu państwa. Można 
więc powiedzieć, że obecny polski system emerytalny jest niesprawiedliwy 
i w dodatku społecznie nieakceptowany.

Obowiązujące rozwiązania wymuszają wprowadzenie bardzo wysokie-
go opodatkowania pracy w Polsce, w rezultacie czego Polacy szukają spo-
sobów na to, by płacić niższe podatki. Część pracowników ucieka w szarą 
strefę, a drobni przedsiębiorcy, na przykład taksówkarze, zakładają swoje 
firmy w Wielkiej Brytanii czy na Litwie, bo te kraje dają im znacznie wyższe 
emerytury w zamian za niższe składki.

System kanadyjski pozwala na własną rękę odłożyć pieniądze na sta-
rość. To uczciwe rozwiązanie, gdyż nikt nikomu nie zabiera prywatnych pie-
niędzy i nie zapisuje ich na wirtualnych kontach. Ważne w kanadyjskim 
systemie emerytalnym jest zachęcanie obywateli do wydajnej i jak najdłuż-
szej pracy. Obywatel Kanady ustawowo przechodzi na emeryturę w wieku 
65 lat (dotyczy to obu płci). Maksymalnie może pracować do 70. roku życia. 
Ma prawo zrezygnować z pracy już po sześćdziesiątce, jednak tylko wtedy, 
gdy zarabia mniej niż wynosi maksymalna wypłata z II filara – obecnie jest 
to 934.17 dolarów miesięcznie. Jeśli ktoś zdecyduje się przejść na emeryturę 
w wieku 60 lat, to otrzyma o 30% niższe świadczenie od tego, jakie pobierał-
by od 65 roku życia – 6% za każdy rok. Analogicznie jest, gdy ktoś zaczyna 
życie emeryta w wieku 70 lat – dostaje świadczenie wyższe o 30%.

Jednocześnie kanadyjskie ustawodawstwo nie przewiduje żadnych re-
strykcji wobec emerytów, którzy mimo pobierania świadczenia chcą praco-
wać i nadal to robią. W Kanadzie wydłuża się średni wiek przechodzenia na 
emeryturę. Ludzie decydują się na to dobrowolnie, niczego nie narzuca pań-
stwo. Obecnie są to ponad 62 lata. Przejrzysta i precyzyjna konstrukcja II fi-
laru emerytalnego w Kanadzie sprawia, że jest to fundusz samofinansujący 
się, w przeciwieństwie do ZUS i KRUS, których coroczny deficyt w wysokości 
około 40 mld zł musi być uzupełniany z dotacji budżetowych. Także koszty 
funkcjonowania systemu, w wartościach względnych do PKB, są w Kana-
dzie aż trzy razy mniejsze.

Najistotniejsze jest jednak to, że obywatele Kanady, widząc przejrzyste za-
sady działania systemu, mają zaufanie do państwa. Jest to zjawisko, jakiego 
próżno szukać w naszym społeczeństwie, które czuje się zupełnie zdezoriento-
wane i niepewne co do stabilności działania polskiego systemu emerytalnego.

Chcę zatem zadać następujące pytania. 
Czy rząd polski rozważa możliwość skorzystania z niektórych rozwiązań 

i mechanizmów sprawdzających się w kanadyjskim systemie emerytalnym? 
A jeśli tak, to z których?



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r.48

Jak długi czas, w ocenie Pana Premiera, może zająć proces reformowa-
nia polskiego systemu emerytalnego?

Czy rząd kieruje do organizacji pozarządowych zapytania o konieczność 
reformowania systemu emerytalnego? A jeśli tak, to do których?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut

Oddowiedd�  
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 29 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z – przekazanym przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 19 grudnia 

2013 r., znak: BPS-043-46-1983/13 – oświadczeniem senatora Stanisława Koguta 
złożonym podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 grudnia 2013 r., z upoważnie-
nia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W swym oświadczeniu senator Stanisław Kogut pyta, czy rząd polski rozważa moż-
liwość skorzystania z rozwiązań funkcjonujących w kanadyjskim systemie emerytal-
nym. Senator powołuje się przy tym na opinie ekspertów, których zdaniem oba syste-
my, polski i kanadyjski są podobne, z tym, że kanadyjski jest mniej skomplikowany 
i sporo tańszy.

Podobieństwo polskiego i kanadyjskiego systemu emerytalnego polega na tym, że 
oba systemy są trójfilarowe oraz na tym, że również w Kanadzie zapowiedziano pod-
wyższenie wieku emerytalnego do 67 lat. Inne cechy obu systemów jednak w zasad-
niczy sposób je różnicują.

Kanadyjski pierwszy filar to Old Age Security (OAS), zapewniający finansowaną 
z budżetu państwa emeryturę socjalną (obywatelską), niezależną od aktywności za-
wodowej zainteresowanego i wysokości osiąganych przez niego zarobków. Prawo do 
tej emerytury nabywają osoby posiadające obywatelstwo kanadyjskie lub prawo po-
bytu w Kanadzie oraz zamieszkujące w Kanadzie w chwili akceptacji wniosku, jeżeli 
tylko przebywali co najmniej 10 lat na terenie Kanady po skończeniu 18 roku życia. 
Emerytura z OAS jest dostępna także dla Kanadyjczyków mieszkających poza grani-
cami kraju. Pełna emerytura z OAS przysługuje po ukończeniu 65 roku życia, jeżeli 
zainteresowany przebywa na terenie Kanady co najmniej 40 lat. Emerytura z OAS jest 
niska, wynosi około jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia i ok. 13,5% przecięt-
nego wynagrodzenia. Przy przyznawaniu tej emerytury stosowane jest kryterium do-
chodowe, pozbawiające do niej prawa osoby o wysokich dochodach. Stosując polską 
systematykę, kanadyjska emerytura podstawowa nie jest więc świadczeniem ubezpie-
czeniowym, ale typowym świadczeniem socjalnym.

Kanadyjski drugi filar to Canada Pension Plan, którym administruje Human Re-
sources and Social Development Canada. Odrębne regulacje ma tylko prowincja 
Quebec, gdzie funkcjonuje Quebec Pension Plan. Miesięczne składki do CPP wpłacają 
pracodawcy, pracownicy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. W przypad-
ku pracowników, analogicznie jak w Polsce, połowę składki płaci pracodawca, poło-
wę – pracownik. W systemie tym funkcjonuje zarówno minimalny poziom podstawy 
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wymiaru składek, poniżej którego składka nie jest opłacana, jak i pułap podstawy 
wymiaru składek.

Składka wynosi 9,9% podstawy wymiaru. Niska składka emerytalna daje w re-
zultacie relatywnie niską emeryturę. Emerytura z I i II filaru wynosi łącznie ok. 27% 
ostatniego wynagrodzenia. Jest to tak zwana stopa zastąpienia, znacznie niższa, niż 
w polskim systemie emerytalnym.

Dlatego też główną rolę w kanadyjskim systemie emerytalnym stanowi trzeci filar 
oparty na zasadzie własnej przezorności, czyli na oszczędnościach obywateli.

Spośród emerytów ok. 70% pobiera, obok emerytury z I i II filaru, także emeryturę 
z filaru III. Podstawą III filaru są indywidualne plany emerytalne (RRSP – Registered 
Retirement Saving Plan) oferowane przez fundusze inwestycyjne, banki, agencje ubez-
pieczeniowe i inne instytucje finansowe oraz zbiorowe programy pracownicze (RPP 
– Registered Pension Plan) prowadzone przez pracodawców. Wypłaty z III filaru powo-
dują, że łączny dochód emeryta kanadyjskiego dochodzi do 60% przeciętnego wyna-
grodzenia w kraju.

Problemem jest fakt, że znaczna część obywateli kanadyjskich nie posiada indy-
widualnych oszczędności emerytalnych. Jak się szacuje, w Kanadzie ok. 40% pra-
cowników nie oszczędza w ramach III filaru, przeznaczając swe dochody w całości na 
bieżące wydatki, a 45% przeznacza na oszczędności emerytalne 5% lub mniej swego 
wynagrodzenia. Tymczasem – zdaniem ekspertów – w ramach III filaru należy odkła-
dać co najmniej 10% wynagrodzenia.

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych wysokość świadczenia emerytalno-
-rentowego jest miarą udziału ubezpieczonego w dochodach Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Im bardziej ubezpieczony partycypował w tworzeniu dochodów FUS, 
w tym większym stopniu ma on prawo z nich korzystać w postaci emerytury lub renty. 
Pozwala to na zachowanie adekwatności świadczeń w stosunku do odprowadzanych 
składek. Zasada wzajemności oraz proporcjonalności świadczeń i składek, jako zało-
żenie systemu ubezpieczeń społecznych, określa w sposób ogólny ustawowe reguły 
ustalania wysokości świadczeń i podlega konstytucyjnej ochronie.

W ramach wprowadzonej z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy systemu emery-
talnego, poprzedni system, oparty na zasadzie zdefiniowanego świadczenia, prze-
kształcony został w system oparty na zdefiniowanej składce. Fundamentem nowego 
polskiego systemu emerytalnego jest ścisłe powiązanie wysokości emerytury z wyso-
kością składek na ubezpieczenie emerytalne, płaconych przez cały okres aktywności 
zawodowej oraz z wiekiem przejścia na emeryturę. Zgodnie bowiem z art. 25–26a 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, wysokość emerytury w nowym systemie ustalana jest poprzez podzie-
lenie sumy zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie 
emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na indywidual-
nym koncie ubezpieczonego, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 
równym wiekowi przejścia na emeryturę danej osoby, określonym w ukończonych 
latach i miesiącach.

Należy podkreślić, że nowa formuła ustalania wysokości świadczenia emerytal-
nego bardzo silnie uzależnia jego wysokość od wielkości zgromadzonego przez ubez-
pieczonego kapitału oraz od przewidywanego dalszego trwania życia w wieku przej-
ścia na emeryturę. Kapitał rośnie bowiem wraz z kolejnymi wpłacanymi składkami co 
oznacza, że im dłużej się pracuje, tym jest on większy. Im później zaś przejdzie się na 
emeryturę, tym dalsza oczekiwana długość życia będzie niższa, a świadczenie emery-
talne wyliczone na podstawie nowej formuły naliczania świadczeń – wyższe. Oznacza 
to tym samym, że zreformowany system emerytalny motywuje ubezpieczonych do jak 
najdłuższego pozostawania na rynku pracy.

Między innymi z tego względu tak istotne było zrównanie i podniesienie wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn – docelowo do 67 roku życia. Dla kolejnych prze-
chodzących na emeryturę roczników dłuższa aktywność zawodowa oznaczać będzie 
bowiem relatywnie wyższe świadczenia w przyszłości. Z wyliczeń przedstawionych 
w uzasadnieniu do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, pod-
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noszącej wiek emerytalny wynika, że w przypadku osób zarabiających na przeciętnym 
poziomie, i których staż pracy wzrósłby z 40 do 47 lat – w przypadku kobiet oraz z 45 
do 47 lat – w przypadku mężczyzn, emerytura wzrosłaby: dla kobiety o ponad 70% 
oraz dla mężczyzny o ok. 20%.

Odnosząc się do, wskazanej przez senatora Stanisława Koguta, potrzeby zwięk-
szenia roli dobrowolnego oszczędzania w systemie zabezpieczenia emerytalnego, 
pragnę zauważyć, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekty 
rozwiązań zwiększających atrakcyjność Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Eme-
rytalnego (IKZE).

Realnie motywujące do oszczędzania na IKZE jest wprowadzenie opodatkowania 
wypłat z IKZE oraz wypłat na rzecz osób uprawnionych zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym, w miejsce dotychczas obowiązującego opodatkowania wypłaty z IKZE 
wg skali PIT. Efektem proponowanej zmiany będzie zdecydowane zmniejszenie obcią-
żeń fiskalnych pod koniec oszczędzania na IKZE oraz usunięcie elementu niepewno-
ści, co do wysokości podatku płaconego w przyszłości przy wypłacie środków z IKZE. 
Zmiana ta powinna przyczynić się do wzrostu popularności IKZE, jako formy oszczę-
dzania na cele emerytalne.

Ponadto, zaproponowano uproszczenie reguł związanych z ustalaniem wysokości 
maksymalnej rocznej wpłaty na IKZE. W myśl propozycji, limit wpłat na IKZE bę-
dzie jednakowy dla wszystkich, niezależnie od wysokości kwoty stanowiącej podsta-
wę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za 
poprzedni rok, tak jak to było regulowane dotychczas. Zaproponowano, aby roczny 
limit wpłat na IKZE nie przekroczył kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętne-
go prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany 
rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub 
w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Efektem tej zmia-
ny będzie większe zainteresowanie oszczędzaniem na tym koncie, gdyż konieczność 
ustalenia indywidualnego limitu wpłat na IKZE stanowiła barierę zniechęcającą do 
oszczędzania na IKZE.

Przedstawione propozycje zmian w zakresie funkcjonowania IKZE zmaterializowały 
się w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych 
w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717).

Oceniając możliwość wprowadzenia w naszym kraju kanadyjskiego modelu sys-
temu emerytalnego, należy wskazać, że w Kanadzie model ten w zasadniczej części 
opiera się na oszczędnościach własnych obywateli w ramach III filaru. Pierwszy fi-
lar jest z kolei w całości finansowany przez budżet państwa. Stąd też porównanie 
kanadyjskiej składki 9,9%, finansującej tylko II filar, z polską składką emerytalną 
19,52%, finansującą dwa filary emerytalne, jest nieuprawnione i prowadzi do myl-
nych wniosków, że system kanadyjski jest tańszy. Należy także zważyć, że w naszym 
kraju jest bardzo niska świadomość konieczności indywidualnego oszczędzania na 
„życie na emeryturze”. W tej sytuacji reforma polegająca na przeniesieniu głównego 
ciężaru finansowania systemu emerytalnego na barki obywateli może budzić poważne 
wątpliwości.

Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nie są obecnie 
prowadzone prace nad rozwiązaniami, które skutkowałyby zmianą obowiązujących 
zasad naliczania składek oraz ustalania wysokości świadczeń emerytalnych na rzecz 
wprowadzenia emerytur obywatelskich.

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

skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, 
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Jak informował przed kilkoma tygodniami „Dziennik Gazeta Prawna”, 

w najbliższej przyszłości nie wyklucza się scenariusza, że za długi spółki 
Przewozy Regionalne wobec PKP Polskie Linie Kolejowe zostaną do tej dru-
giej spółki przekazane niektóre części majątku Przewozów Regionalnych, 
w tym niektóre składy pociągów osobowych.

Obecne zadłużenie Przewozów Regionalnych wobec PKP PLK sięga 
384 milionów zł. Od sierpnia bieżącego roku zostały wstrzymane spłaty 
wspomnianego zadłużenia. Według doniesień prasowych trwają obecnie 
ustalenia dotyczące przekazywania dokumentacji pomiędzy spółkami, a na-
wet wskazywane są podobno konkretne części majątku, w tym pociągi, które 
mają trafić za długi do PKP PLK. Podobno rozważa się także podział Przewo-
zów Regionalnych. Na bazie oddłużonego majątku spółki, która obecnie ma 
szesnastu skłóconych współwłaścicieli dotujących ją rocznie kwotą 900 mi-
lionów zł, miałoby powstać pięć albo sześć firm przewozowych obejmujących 
po dwa, trzy województwa. Podobno pomysł takiego zarządzania Przewo-
zami Regionalnymi jest przedstawiany obecnie marszałkom województw. 
Całkowite zobowiązania Przewozów Regionalnych ocenia się na kwotę oko-
ło 1,2 miliarda zł. Ministerstwo Finansów warunkuje udzielenie pomocy na 
oddłużenie spółki od tego, czy władze obecnej spółki Przewozy Regionalne 
przedstawią spójny plan restrukturyzacji.

Chcę zatem zapytać o następujące sprawy.
Czy rzeczywiście rozważa się reorganizację spółki Przewozy Regionalne 

w takim kształcie, jak to opisuje „Dziennik Gazeta Prawna”? Jeśli tak, to jak 
wobec takich okoliczności mają się plany zarządu województwa małopol-
skiego, który planuje utworzenie spółki Przewozy Małopolskie?

Czy spółka PKP PLK jest zdolna do tego, aby świadczyć usługi przewo-
zowe po przejęciu za długi części taboru od Przewozów Regionalnych? Jak 
Pani Minister zapatruje się na takie propozycje? Czy taki stan rzeczy nie 
wytworzy niezdrowej konkurencji pomiędzy spółkami PKP PLK a Przewoza-
mi Regionalnymi? Czy jest to dopuszczalne w świetle prawa europejskiego, 
w tym planowanego czwartego pakietu kolejowego?

Czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wydało w ostatnim czasie 
jakiekolwiek wytyczne dotyczące zarządzania w Przewozach Regionalnych, 
które mogą zahamować proces zadłużania spółki i zwiększyć poczucie kon-
kurencyjności na tle innych przewoźników?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oddowiedd

Warszawa, 15 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 19 grudnia 2013 r. (sygnatura BPS/043-46- 

-1984/13), przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez senatora Stanisława Ko-
guta podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 grudnia 2013 r. poniżej przedsta-
wiam stanowisko Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Odnosząc się do pytań związanych z reorganizacją spółki Przewozy Regionalne sp. 
z o.o. w sposób opisany w dzienniku „Gazeta Prawna” oraz funkcjonowania Spółki na 
rynku przewozowym, uprzejmie informuję, że podmiot ten od dnia 22 grudnia 2008 r. 
znajduje się w wyłącznej gestii samorządów województw, które jako udziałowcy, mają 
decydujący wpływ na jego funkcjonowanie. Dyskusja w gronie wspólników Przewo-
zów Regionalnych sp. z o.o. nad kształtem funkcjonowania Spółki trwa od kilku lat. 
W roku 2012, w ramach Konwentu Marszałków Województw RP, powołany został Ze-
spół, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji restrukturyzacji Spółki. Biorąc 
pod uwagę fakt, że samorządy województw oczekiwały i nadal oczekują od strony rzą-
dowej wsparcia w restrukturyzacji rynku regionalnych kolejowych przewozów osób, 
resort transportu wyraził pod adresem Marszałków województw oczekiwanie odnoś-
nie do przekazania przez nich koncepcji restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne 
sp. z o.o. wraz z opisem docelowego kształtu organizacji świadczenia usług w zakresie 
regionalnych kolejowych przewozów osób. Nie jest możliwe jednoznaczne ustosunko-
wanie się do kwestii dotyczącej przyszłego funkcjonowania Przewozów Regionalnych 
sp. z o.o. z tego względu, że Marszałkowie województw, jako udziałowcy Spółki nie 
uzgodnili między sobą jednolitego planu wobec niej.

Obecnie, przy udziale przedstawicieli Ministra Infrastruktury i Rozwoju, trwają 
prace nad wypracowaniem rozwiązań zapewniających właściwe funkcjonowanie prze-
wozów regionalnych, jako segmentu rynku, oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. 
Z punktu widzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, podstawowym celem wszel-
kich działań jest zapewnienie funkcjonowania rynku przewozów regionalnych i ciągło-
ści świadczenia usług w oparciu o podmioty prowadzące zbilansowaną działalność, 
bez konieczności dokonywania w przyszłości kolejnych interwencji strony rządowej.

Ustosunkowując się do pytania dotyczącego przejęcia przez PKP PLK SA części 
taboru Przewozów Regionalnych sp. z o.o. i skutków takiego przejęcia, uprzejmie wy-
jaśniam, że ewentualna zmiana właściciela przedmiotowego majątku nie zakłóci kon-
kurencji pomiędzy tymi podmiotami. W świetle obowiązujących przepisów, zarządca 
infrastruktury jakim jest PKP PLK SA nie może prowadzić działalności przewozowej 
w takim zakresie jak spółka Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Klepacki 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 

Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza 
oraz Roberta Mamątowa

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu man-

datu posła i senatora (DzU 1996 nr 73 poz. 350) zwracamy się do Pana Mi-
nistra z prośbą o szczegółowe i obiektywne wyjaśnienie zgłaszanych przez 
nas nieprawidłowości. Mamy nadzieję, że Pan Minister podejmie skuteczne 
czynności, które ukrócą te działania.

Z zapisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (DzU 2010 r. nr 51, poz. 306 z późn. zm.) wynika, że pracodaw-
ca może zezwolić na wykorzystanie samochodu służbowego, którym dys-
ponuje pracownik, do celów prywatnych. W takiej sytuacji należy ustalić, 
na jakich zasadach nastąpi to udostępnienie. Samochód służbowy może 
być udostępniony pracownikom bezpłatnie lub na podstawie dodatkowej 
umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem o odpłatnym korzystaniu 
z samochodu.

Nieodpłatne używanie samochodu służbowego przez pracownika do ce-
lów prywatnych stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu 
(art. 11 ust. 2–2b, art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych), dlatego „ustalając przychód z udostęp-
niania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika, należy 
wziąć pod uwagę m.in. markę samochodu, rok produkcji, stan techniczny, 
przebieg, wyposażenie i porównać z cenami usług świadczonych przez dzia-
łające na tym samym terenie co spółka firmy zajmujące się wynajmem takich 
samochodów, które po analizie powyższych kryteriów odpowiadają samo-
chodowi wykorzystywanemu przez pracownika”. Do wartości nieodpłatnego 
świadczenia wliczany będzie także koszt paliwa, który ponosi pracodawca. 
Ustalona w sposób rynkowy kwota nieodpłatnego świadczenia powinna być 
doliczana do wynagrodzenia pracownika, od którego naliczany jest podatek 
dochodowy oraz składki ZUS (ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne).

Ponadto świadczenie nieodpłatne, jakim jest używanie samochodów 
służbowych do celów prywatnych, nie jest ponoszone w celu osiągnięcia 
przychodu, a służy jedynie osobistym interesom pracownika, nie pozostaje 
też w związku przyczynowym z osiąganym przez podatnika przychodem. 
Nieodpłatne świadczenie może być wyłączone ze składkowania tylko wów-
czas, gdy pracownik nieodpłatnie wykorzystuje do celów prywatnych samo-
chód służbowy na podstawie układu zbiorowego pracy, regulaminu wyna-
gradzania lub przepisów o wynagradzaniu. Tymczasem w spółkach, których 
właścicielem jest Skarb Państwa, masowo występuje zjawisko polegające 
na nieuprawnionym i nieuzasadnionym korzystaniu z aut służbowych do 
celów prywatnych.

Jednym z wręcz wzorcowych przykładów jest korzystanie z aut służbo-
wych w firmie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. Z informacji uzyskanych 
od pracowników spółki wynika, że śmiało można postawić tezę, iż członko-
wie zarządu i część kadry dyrektorskiej z premedytacją łamie zapisy ordy-
nacji podatkowej. Spółka ma podpisaną wieloletnią umowę na świadczenie 
usług transportowych m.in. samochodami osobowymi w cenie 2,80 zł/km. 
Prezes zarządu EEO mieszka i jest zameldowany w Kętrzynie, więc w każdy 
piątek służbowym samochodem jedzie do swojego domu, by w poniedziałek 
wrócić do pracy. Jeden taki wyjazd to 260 km, a rocznie wyjazdów jest 
pięćdziesiąt, tak więc w skali jednego roku prezes w celach prywatnych po-
konuje 13 tysięcy km po 2,80 zł/km, co daje kwotę 36 tysięcy 400 zł. Pan 
prezes jest zatrudniony w spółce od sierpnia 2009 r., więc przez cztery lata 
osiągnął przychód w wysokości 145 tysięcy 600 zł. Do tego należy doliczyć 
koszty zakupu paliwa za kwotę 23 tysięcy zł. Prywatne dojazdy pana pre-
zesa z Ostrołęki do Kętrzyna w okresie ostatnich czterech lat kosztowały 
spółkę 168 tysięcy 600 zł.
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W tej samej spółce dwóch dyrektorów, którzy mieszkają 150 km od 
Ostrołęki, przez ostatnie dwa lata przejechało przydzielonymi im samocho-
dami służbowymi w celach prywatnych około 56 tysięcy km, co przemno-
żone przez 2,80 zł/km daje kwotę 157 tysięcy zł. Jeżeli dodamy do tego 
koszty paliwa – 25 tysięcy zł – uzyskamy w sumie kwotę 182 tysięcy zł. Po 
zsumowaniu obu pozycji okazuje się, że w okresie ostatnich dwóch lat EEO 
poniosła koszty na poziomie około 350 tysięcy zł na prywatne przejazdy do 
domów trzech członków kadry dyrektorskiej.

Firma ponosi również 100% kosztów związanych z wynajmem trzech 
mieszkań służbowych (w skali roku jest to kwota około 100 tysięcy zł), by 
wspomniani panowie mieli gdzie mieszkać od poniedziałku do piątku każde-
go tygodnia. W ustawie o podatku dochodowym jest wyraźny zapis, z którego 
wynika, że osoby mieszkające w lokalach wynajmowanych przez pracodaw-
ców powinny od tego typu świadczenia odprowadzić podatek dochodowy 
i składki na ZUS. W kwestii opodatkowania wyłącznie nadwyżki ponad kwo-
tę 500 zł niejednokrotnie wypowiadały się organy podatkowe. Przykładowo 
dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 
13 listopada 2008 r. (sygn. ILPB1/415-654/08-2/AK) wskazał, iż wartość 
świadczenia z tytułu zakwaterowania pracownika do wysokości nieprze-
kraczającej miesięcznie kwoty 500 zł podlega zwolnieniu z opodatkowania 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. W przypadku, gdy koszt świadczenia przekroczy w danym mie-
siącu 500 zł, nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych.

Prosimy Pana Ministra o rzetelne i dokładne wyjaśnienie zagadnień 
zgłaszanych przez nas w tym piśmie, a w szczególności o informację, czy 
w umowach zawartych pomiędzy pracodawcą a kadrą menadżerską znaj-
dują się zapisy dokładnie regulujące kwestie, do których odnoszą się prze-
pisy ustawy o podatku dochodowym. Chcielibyśmy wiedzieć, czy od świad-
czeń takich jak wynajem trzech mieszkań służbowych po 2 tysiące 500 zł za 
miesiąc osoby z nich korzystające powinny odprowadzać podatek dochodo-
wy i składki na ZUS? Czy korzystanie z samochodu służbowego do celów 
prywatnych nie powinno zostać opodatkowane w sposób zgodny z obowią-
zującymi przepisami skarbowymi?

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Marek Martynowski  Andrzej Pająk 
Grzegorz Wojciechowski  Wojciech Skurkiewicz 
Bogdan Pęk   Robert Mamątow

Oddowiedd�

Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z przekazanym przy piśmie z dnia 19 grudnia 2013 r. Nr BPS/043- 
-46-1985/13 tekstem oświadczenia Panów Senatorów: Marka Martynowskiego, Grze-
gorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza 
i Roberta Mamątowa złożonego w dniu 18 grudnia 2013 r. podczas 46. posiedzenia 
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Senatu RP w sprawie udostępnienia pracownikowi samochodu do wykorzystywania 
go w celach prywatnych oraz wynajęcia dla pracownika lokalu mieszkalnego, uprzej-
mie informuję.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, nie normują zasad udostęp-
niania pracownikom ww. świadczeń, gdyż kwestie te pozostają poza właściwością rze-
czową tej gałęzi prawa. Ustawa ta reguluje natomiast skutki podatkowe związane ze 
świadczeniami otrzymanymi od pracodawcy, w tym także polegającymi na udostęp-
nieniu pracownikom samochodów do celów prywatnych.

Art. 12 ust. 1 ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, 
pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa wszelkiego rodzaju wy-
płaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, 
bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wyna-
grodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodat-
ki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie 
od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne 
ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub 
świadczeń częściowo odpłatnych.

W zależności od zasad przyjętych przez pracodawcę, korzystanie przez pracownika 
ze służbowego samochodu w celach prywatnych może stanowić przychód ze stosunku 
pracy, jeżeli jest świadczeniem nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym.

Jeżeli pracodawca w regulacjach wewnętrznych (np. w regulaminie wynagradzania) 
określił, iż korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych jest nieodpłatne, 
wartość takiego świadczenia oblicza się na podstawie art. 11 ust. 2–2b i dolicza do pozo-
stałych przychodów ze stosunku pracy, co wynika z postanowień art. 12 ust. 1 ustawy.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynko-
wych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, 
z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich 
uzyskania (art. 11 ust. 2 ustawy).

Z kolei art. 11 ust. 2a stanowi, iż wartość pieniężną innych nieodpłatnych świad-
czeń ustala się:

1) jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności go-
spodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych 
odbiorców;

2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według 

równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu 
tego lokalu lub budynku;

4) w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy 
świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju 
i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz 
czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica po-
między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w art. 11 ust. 2 
lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ustawy).

Od łącznej wartości uzyskanego dochodu (tj. od wypłaconego w danym miesiącu 
wynagrodzenia i otrzymanych od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń 
częściowo odpłatnych) pracodawca oblicza i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy 
i przekazuje ją do właściwego urzędu skarbowego (art. 31 i art. 42 ust. 1 ustawy).

Przychód po stronie pracownika nie powstaje, gdy udostępnienie przez pracodaw-
cę samochodu służbowego do celów prywatnych następuje odpłatnie, na przykład na 
zasadach określonych w regulaminie lub umowie zawartej między pracodawcą a pra-
cownikiem.

W związku z powyższym w przypadku nieodpłatnego udostępnienia pracownikom 
samochodów mają zastosowanie opisane powyżej zasady opodatkowania, obejmujące 
sposób ustalania wartości otrzymanego nieodpłatnie (lub częściowo odpłatnie) świad-
czenia, jak i poboru od nich zaliczki na podatek.



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r.56

Odnosząc się kwestii dotyczącej wartości świadczeń ponoszonych przez pracodaw-
cę z tytułu zakwaterowania pracowników uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 21 
ust. 1 pkt 19 ustawy wynika, iż wolna od podatku dochodowego jest wartość świad-
czeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, do wyso-
kości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Zwolnienie to ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania 
jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie 
korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 
ustawy, tj. nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodów przysługujących pracowni-
kowi z tytułu zamieszkiwania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy 
(art. 21 ust. 14 ustawy).

Nadwyżka świadczenia z tytułu wynajmowania pracownikowi mieszkania służ-
bowego ponad kwotę 500 zł podlega opodatkowaniu jak wynagrodzenie za pracę, 
tj. zgodnie z art. 32 ustawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 293 §1 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) in-
dywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez 
podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Z treści tego 
przepisu wynika zatem, że ze względu na tajemnicę skarbową nie jest możliwe ujaw-
nianie informacji zawartych w dokumentach składanych organom podatkowym przez 
podatników, płatników lub inkasentów, a także informacji uzyskanych przez organy 
podatkowe z innych źródeł, a odnoszących się do konkretnych osób. Tajemnica skar-
bowa obejmuje wszystkie informacje o charakterze indywidualnym, łączące się z kon-
kretną osobą i jej działalnością.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 294 §5 w związku z §4 ustawy – Ordynacja po-
datkowa nie mają obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej osoby, których dotyczą 
informacje taką tajemnicą objęte. Oznacza to, że zarówno podatnik, jak i płatnik mogą 
ujawniać dane w zakresie związanym z ochroną ich prywatności.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, iż działania kontrolne organów podatkowych doko-
nywane na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, zobowiązują organy 
podatkowe do przestrzegania procedur określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.). Ponadto 
szczegółowy zakres działania naczelników urzędów skarbowych wynika z przepisów 
ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.).

Z powołanych przepisów wynika, że celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, 
czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa po-
datkowego.

Tym samym urzędy skarbowe obejmują swoimi działaniami kontrolnymi, również 
weryfikację prawidłowości rozliczenia kosztów związanych z wykorzystywaniem samo-
chodów służbowych do celów prywatnych.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzisława Pudy, 

Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, Alicji Zając, 
Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia 

oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Dziękujemy za odpowiedź Pana Prokuratora Generalnego na nasze 

oświadczenie z 13 listopada br. dotyczące śledztwa smoleńskiego.
Z treści odpowiedzi wynika, że obecnie prokuratura wojskowa zajmuje 

się głównie czekaniem na opinie biegłych. Bardzo długim czekaniem. Prosi-
my o wyjaśnienie, dlaczego to czekanie tak długo trwa. Zespół biegłych po-
wołano w sierpniu 2011 r. To już prawie dwa i pół roku czekania na wyniki 
ich pracy. Jak długo jeszcze prokuratura i opinia publiczna będą czekać?

Zaskakująca jest również informacja o oczekiwaniu na opinie z Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące sekcji zwłok ofiar. Jak rozumie-
my, chodzi tu o sekcje zwłok wykonane po ekshumacjach, bo bezpośrednio 
po katastrofie żadnych sekcji zwłok w ramach polskiego śledztwa nie było. 
Pan Prokurator już to wyjaśniał. Jak długo, na miły Bóg, można czekać na 
wyniki sekcji zwłok? Przecież to jest zwykle wykonywane w ciągu kilku dni 
po badaniu.

Prosimy też o wyjaśnienie, czemu służą badania kryminalistyczne broni 
posiadanej przez funkcjonariuszy BOR na pokładzie tupolewa. Czy prokura-
torzy zakładają wersję, że broń ta mogła być używana w związku z kata-
strofą? Nie odpowiedział Pan ponadto na pytanie, ilu prokuratorów zajmuje 
się obecnie śledztwem i co ci prokuratorzy robią, oczywiście poza czekaniem. 
Prosimy o przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Marek Martynowski  Alicja Zając 
Grzegorz Wojciechowski  Henryk Górski 
Zdzisław Pupa   Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk   Krzysztof Słoń 
Robert Mamątow  Wojciech Skurkiewicz

Oddowiedd�  
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

datu posła i senatora” (tekst jednolity – Dz.U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) 
oraz przepisu art. 49 ust. 4 i 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 li-
stopada 1990 r. „Regulamin Senatu” (tekst jednolity – M.P. z 2010 r., Nr 39, poz. 
542 z późn. zm.), z upoważnienia Prokuratora Generalnego, przedstawiam na ręce 
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Pana Marszałka pisemną odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora Marka 
Martynowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 46. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 18 grudnia 2013 r. – przekazane Prokuratorowi Generalnemu przez Wicemar-
szałek Senatu RP Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, przy piśmie oznaczonym sygnaturą 
BPS/043-46-1986/13 z dnia 19 grudnia 2013 r., a następnie do Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej, w dniu 3 stycznia 2014 r., przy piśmie Zastępcy Dyrektora Biura 
Prokuratora Generalnego, oznaczonym sygnaturą PG VII G 070/39/13.

W świetle art. 156 §5 kpk prawo do zapoznania się z materiałami postępowania 
przygotowawczego przysługuje stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicie-
lom ustawowym za zgodą prowadzącego postępowanie. W wyjątkowych wypadkach, 
za zgodą prokuratora, może to nastąpić w stosunku do innych osób.

Informacje dotyczące biegu i ustaleń śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, 
które za zgodą prokuratora prowadzącego postępowanie, mogą być upubliczniane bez 
szkody dla śledztwa, co do zasady, są przedmiotem komunikatów prasowych bądź są 
udzielane w trakcie konferencji prasowych.

Zauważyć również należy, iż polskie ustawodawstwo nie zawiera podstaw norma-
tywnych, uprawniających przedstawicieli Parlamentu do domagania się informacji 
o biegu konkretnego postępowania przygotowawczego, czy podejmowanych w jego ra-
mach czynnościach.

Nadto podkreślenia wymaga fakt, iż jednemu z Senatorów spośród sygnatariuszy 
przedmiotowego oświadczenia przysługuje w śledztwie prowadzonym przez Wojskową 
Prokuraturę Okręgową w Warszawie status pokrzywdzonego, a co za tym idzie mate-
riał dowodowy jest dostępny tak dla niego, jak i dla profesjonalnych pełnomocników, 
których posiada.

W powołanych wyżej uwarunkowaniach prawnych informuję, iż powodem długo-
trwałego oczekiwania na opinię zespołu biegłych, powołanych postanowieniem z dnia 
3 sierpnia 2011 r., w celu stwierdzenia okoliczności, przyczyn i przebiegu katastrofy 
samolotu Tu-154M nr boczny 101, jest przede wszystkim jej złożony, wieloaspektowy 
charakter oraz konieczność uzyskiwania dalszych dowodów.

Dodatkowo wskazać należy, że biegli w każdym momencie mogą (i to czynią) zgło-
sić potrzebę przeprowadzenia dodatkowych czynności procesowych, które w ich oce-
nie są niezbędne dla prawidłowego opiniowania.

Sporządzanie opinii w tak skomplikowanej sprawie, przy uwzględnieniu faktu, że 
prokuratura zmuszona jest wielokrotnie występować o międzynarodową pomoc praw-
ną, w oczywisty sposób rzutuje na czas jej wydania.

Ustosunkowując się do kwestii opinii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
dotyczących sekcji zwłok przeprowadzonych po ekshumacjach, uprzejmie informuję, 
iż aktualnie Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie jest w ich posiadaniu. Na-
tomiast w dalszym ciągu trwa oczekiwanie na zakończenie weryfikacji przez biegłych 
całości przesłanej dotychczas przez stronę rosyjską dokumentacji sądowo-medycznej, 
pod kątem oceny zasadności wniosków co do okoliczności, przyczyn i mechanizmu 
zgonu ofiar katastrofy.

Ponadto informuję, że powodem zasięgnięcia przez Wojskową Prokuraturę Okrę-
gową w Warszawie opinii instytucji specjalistycznej – Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego Policji – dotyczącej siedmiu pistoletów służbowych funkcjona-
riuszy Biura Ochrony Rządu jest dążenie strony polskiej do uzyskania własnego 
materiału dowodowego, niezależnie od dokumentacji procesowej przekazanej przez 
stronę rosyjską.

Śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej prowadzone jest aktualnie przez pięciu 
prokuratorów. Wykonują oni czynności wynikające z planu śledztwa, który regularnie 
jest aktualizowany.

Z wyrazami szacunku 
 
płk Jerzy Artymiak
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Henryka Górskiego, 
Zdzisława Pudy, Bogdana Pęka, Krzysztofa Słonia, 

Wojciecha Skurkiewicza, Andrzeja Pająka 
oraz Roberta Mamątowa

skierowane do prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej 
oraz do marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia

Szanowna Pani Prezydent! Szanowny Panie Marszałku!
Zwracamy się do Państwa w sprawie bardzo istotnej, a dotyczącej kwe-

stii bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych, którzy nie są w stanie 
pokryć kosztów komercyjnych porad prawnych, niezbędnych przy rozstrzy-
ganiu codziennych spraw.

Jak wiadomo, obecny system pomocy prawnej obejmuje jedynie pomoc 
w ramach toczącego się postępowania sądowego. Do naszych biur sena-
torskich bardzo często zgłaszają się osoby, które potrzebują pozasądowej 
pomocy prawnej, a jednocześnie nie stać ich na wizyty w profesjonalnych 
kancelariach prawnych, świadczących fachową pomoc prawną. W większo-
ści przypadków są to sprawy dotyczące niezbędnych potrzeb i egzystencji 
człowieka.

Istnieje też wiele podmiotów, jak chociażby stowarzyszenia i fundacje, 
które mogłyby po uzyskaniu finansowania realizować programy pomocy 
prawnej dla osób najuboższych.

Mając to na względzie, uprzejmie prosimy o odpowiedzi na następujące 
pytania.

1. Czy jednostki samorządu terytorialnego przewidują w swoich budże-
tach mechanizm finansowania bądź współfinansowania pomocy prawnej 
dla najbiedniejszych, która jest realizowana między innymi przez takie pod-
mioty, jak fundacje i stowarzyszenia?

2. Jakie są wszystkie obecnie dostępne możliwości finansowania tego 
rodzaju pomocy?

3. Czy aktualnie w podległych Państwu jednostkach pomocy społecz-
nej są realizowane programy służące udzielaniu przez podmioty zewnętrzne 
bezpłatnej pomocy prawnej najuboższym, a jeśli tak, to na jakich zasadach 
to się odbywa?

Będziemy zobowiązani za udzielenie szczegółowych odpowiedzi w przed-
miotowej sprawie.

Z poważaniem   Bogdan Pęk 
Marek Martynowski  Krzysztof Słoń 
Grzegorz Wojciechowski  Wojciech Skurkiewicz 
Henryk Górski   Andrzej Pająk 
Zdzisław Pupa   Robert Mamątow
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Oddowiedd 
PREZYDENTA 
MIASTA ŁODZI

Łódź, 9 stycznia 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pytania zawarte w oświadczeniu złożonym przez senatora Marka 

Martynowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 46. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 18 grudnia 2013 r., dotyczące kwestii bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboż-
szych, uprzejmie informuję, co następuje.

1. Miasto Łódź udziela wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym poprzez 
zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu 
jednostek specjalistycznego poradnictwa, na podstawie umów wieloletnich od dnia 
1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Podmiotami realizującymi ww. zadanie są:
– Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, ul. Franciszkańska 85;
– Centrum Praw Kobiet, Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 115;
– Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, ul. Bydgoska 15/8;
– Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi, ul. Przybyszew-

skiego 255/267;
– Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul. Gdańska 111 (Miejscem realizacji zadania 

jest Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej 
z siedzibą w Łodzi przy ul. Gogola 12, w którym udzielane są porady psycho-
logiczne i prawne oraz Punkt Pomocy Charytatywnej z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Wólczańskiej 108, w którym udzielane są porady rodzinne);

– Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80;
– Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a;
– Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Łódzki al. Kościuszki 48.
W ramach ww. zadania wskazane organizacje pozarządowe świadczą poradnictwo 

specjalistyczne, w tym prawne, osobom i rodzinom, które mają trudności lub wska-
zują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu 
na posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizowane jest poprzez udzielanie in-
formacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. W I półroczu 2013 r. z pomocy 
prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe skorzystało około 1900 osób.

2. Obecne możliwości finansowania tego rodzaju pomocy to: budżet Państwa, 
w tym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy, Europejski Fundusz Społeczny, 
Nordyckie Mechanizmy Finansowe oraz Programy Wspólnotowe.

W Łodzi poradnictwo prawne jest jednym z zadań realizowanych w ramach:
– Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
– Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
– Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Realizatorami tych działań są organizacje pozarządowe: stowarzyszenia i fundacje, 

wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert. Służą one pomocą rodzinom z proble-
mem choroby alkoholowej, narkotykowej lub przemocy w rodzinie, co często wiąże się 
z niskim statusem ekonomicznym.

Nowym zadaniem w 2014 r. w ramach środków finansowych przeznaczonych na 
realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych będzie uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych, w których będą 
udzielane bezpłatne porady prawne dla seniorów (będących niejednokrotnie osobami 
biednymi).
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Porady będą prowadzone w zakresie takich dziedzin jak: prawo cywilne, prawo 
rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo administracyjne. Punkty konsulta-
cyjne będą zlokalizowane w pięciu Centrach Aktywnego Seniora, co ułatwi korzystanie 
z nich mieszkańcom wszystkich dzielnic Łodzi.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi udziela bezpłatnych porad prawnych 
najuboższym mieszkańcom miasta. W 2013 r. w radcy prawni zatrudnieni w Wy-
działach Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi udzielili 541 porad prawnych klientom 
Ośrodka. Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi, oferuje moż-
liwość skorzystania z porad prawnych, rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne 
domy dziecka, pełnoletnim wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą.

W ramach projektu systemowego PO KL „Nowy Obraz Pomocy Społecznej”, Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił system darmowych porad prawnych dla 
osób korzystających z pomocy społecznej, w tym najuboższych. Porady realizowane 
były w 2013 roku w systemie dyżurów, trzy dni w tygodniu w godzinach 9.00–16.00. 
Poradnictwo odbywało się na terenie Klubów Integracji Społecznej pozostających 
w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również uruchomi darmowe po-
radnictwo prawne dla osób korzystających z pomocy społecznej, w tym najuboższych, 
finansowane ze środków zewnętrznych (Europejski Fundusz Społeczny) po rozstrzyg-
nięciu procedury zamówień publicznych.

Z wyrazami szacunku 
 
Hanna Zdanowska

Oddowiedd�  
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, 20 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na oświadczenie senatorów złożone na 46. posiedzeniu Senatu 
w dniu 18 grudnia 2013 r. uprzejmie informuję, że w województwie łódzkim corocznie 
w ramach realizowanego Programu Współpracy Samorządu Województwa Łódzkie-
go z organizacjami pozarządowymi Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza otwarte 
konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, 
z zakresu polityki społecznej. Jednym z obszarów wchodzących w ich skład są działa-
nia z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zadania publiczne, zgłaszane 
do otwartego konkursu ofert, mogą być realizowane m.in. poprzez: poradnictwo spe-
cjalistyczne dla osób zagrożonych marginalizacją (w tym poradnictwo prawne dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej). Z tej pomocy w regionie łódzkim 
w 2013 r. skorzystało 300 osób. Ze względu na to, że potrzeby na usługi, o których 
mowa wyżej są większe aniżeli zaproponowane oferty, samorząd województwa realizu-
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je działania wspierające, do których m.in. należą seminaria dla członków Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku. W 2013 r. seniorzy uczestniczyli między innymi w zajęciach: 
„Osoby starsze jako konsumenci” prowadzonych przez rzecznika praw konsumentów. 
W trakcie spotkania omówiono przede wszystkim różnego typu zagrożenia związane 
z zawieraniem przez osoby starsze różnego typu umów z drugimi podmiotami. Dodat-
kowo są wydawane i dystrybuowane do lokalnych instytucji pomocy społecznej bro-
szury tematyczne, w których poruszane są istotne zagadnienia dotyczące niezbędnych 
potrzeb i egzystencji człowieka.

W powiatowych centrach pomocy rodzinie, w punktach poradnictwa specjalistycz-
nego, prawnicy udzielają porad dla osób i rodzin ubogich, znajdujących się w kryzysie. 
W ramach współpracy jednostek powiatowych pomocy społecznej z gminnymi specja-
liści – prawnicy bezpłatnie służą swym doświadczeniem mieszkańcom poszczególnych 
gmin wg wcześniej ustalonych grafików przyjęć.

Z materiału przesyłanego w pliku „Ocena zasobów pomocy społecznej gminy” wy-
nika, że w województwie łódzkim gminne ośrodki pomocy społecznej kierują klien-
tów do zatrudnionych przez ośrodek radców prawnych. W części gmin prowadzone 
są punkty konsultacyjne, w których udzielane są porady głównie z obszaru prawa 
rodzinnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej Samorząd Województwa Łódzkiego w kolejnych latach będzie kontynuował 
dotychczas prowadzoną politykę wsparcia.

Witold Stępień
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Dziękuję bardzo za odpowiedź na pytanie dotyczące obsługi długu pu-

blicznego w 2012 r. w rozbiciu na wydatki na obsługę zadłużenia zagranicz-
nego i obsługę długu krajowego oraz za wyszczególnienie tych wydatków 
(pismo o sygn. DP2/0602/4/DXB/178/13/RO – 94656 z dnia 16 września 
2013 r.).

Niniejszym zwracam się do Pana Ministra o podanie całkowitej sumy 
spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościo-
wych, które zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych są roz-
chodami za 2012 r. Po uwzględnieniu podanych kosztów obsługi długu pu-
blicznego będę znał całkowitą sumę obejmującą spłacone należności oraz 
koszty obsługi długu za 2012 r.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Pająk

Oddowiedd�

Warszawa, 10 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Pająka w trakcie 

46. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 grudnia 2013 r. przedstawiam następujące 
wyjaśnienia.

Rozchody z tytułu wykupów skarbowych papierów wartościowych i spłaty zaciąg-
niętych kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych wyniosły w 2012 r. 
131,0 mld zł. Na kwotę tę złożyły się:

– spłata kredytów i wykup skarbowych papierów wartościowych o terminie wyku-
pu w 2012 r. na kwotę 116,0 mld zł (w tym bonów skarbowych wyemitowanych 
w 2012 r. na kwotę 5,4 mld zł),

– przedterminowy wykup skarbowych papierów wartościowych zapadających 
w 2013 r. na kwotę 14,1 mld zł i obligacji Brady’ego zapadających w 2024 r. na 
kwotę 1,0 mld zł.

Jednocześnie należy zauważyć, że część długu zapadającego w 2012 r. została wy-
kupiona w 2011 r. w ramach tzw. prefinansowania (19,9 mld zł).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Wojciech Kowalczyk
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wątpliwościami przedstawionymi przez kierownictwo Ośrod-

ka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej proszę o udzielenie informa-
cji na temat bieżących prac nad zmianami legislacyjnymi w zakresie usługi 
„interwencja kryzysowa” oraz dotyczących pojęcia „przemoc w rodzinie”.

Rekomendacje co do zmian w ustawie o pomocy społecznej powiąza-
ne ze standardami interwencji kryzysowej oraz kwestie przemocy w rodzi-
nie stanowią przedmiot zainteresowania wielu środowisk, ze szczególnym 
uwzględnieniem instytucji takich jak ośrodki interwencji kryzysowej, których 
funkcjonowanie do chwili obecnej de facto nie zostało uregulowane.

Zapis w ustawie o pomocy społecznej odnoszący się do funkcjonowania 
tych placówek jest nieprecyzyjny i nie odzwierciedla rzeczywistego obrazu 
działalności tych instytucji. Na uwagę zasługuje również fakt, że w związku 
ze zmianami prawnymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz procedurami związanymi z Niebieską Kartą pominięto rolę powiatów 
i miast na prawach powiatu, jeśli chodzi o wsparcie finansowe tych insty-
tucji, chociaż w rzeczywistości to właśnie one prowadzą całą pracę terapeu-
tyczną na rzecz ofiar i sprawców przemocy, zapewniają miejsca hostelowe 
oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne.

W związku z przedstawionym zagadnieniem zwracam się o udzielenie 
następujących informacji.

Czy w poszczególnych województwach były prowadzone konsultacje spo-
łeczne z przedstawicielami ośrodków interwencji kryzysowych w przedmiocie 
form i zakresu ich funkcjonowania, a zwłaszcza oczekiwań co do uregulowań 
prawnych? Niewątpliwie opinia tych środowisk jest najważniejsza w proce-
sie tworzenia właściwych aktów prawnych i najbardziej profesjonalna.

Ponadto zwracam się także o udostępnienie aktualnego projektu ww. 
standardów, a także o udzielenie informacji, na jakim etapie legislacyjnym 
są prace w tym zakresie oraz informacji o planowanych terminach wprowa-
dzenia zmian dotyczących standardu interwencji kryzysowej i standardu 
dotyczącego przemocy w rodzinie.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk

Oddowiedd�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 16 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Andrzeja Pająka pod-

czas 46. posiedzenia Senatu w sprawie udzielenia informacji na temat bieżących prac 
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nad zmianami legislacyjnymi w zakresie usługi „interwencja kryzysowa” oraz doty-
czących pojęcia „przemoc w rodzinie” z dnia 19 grudnia 2013 r. Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej udziela następujących wyjaśnień.

W celu stworzenia systemu dążącego do bardziej skutecznego przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie wprowadzono zmiany w prawodawstwie polskim, w tym między 
innymi do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Prace nad zmianami w prawie były prowadzone 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zwalczaniem przemo-
cy w rodzinie, dzięki czemu wypracowane zostały rozwiązania skutecznie chroniące 
ofiary przemocy rodzinie.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie weszła w życie 1 sierp-
nia 2010 roku. Wprowadzono między innymi następujące zmiany: zakaz stosowania 
kar cielesnych wobec dzieci, możliwość uzyskania przez ofiarę przemocy w rodzinie 
bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego określającego przyczyny i rodzaj uszkodzeń 
ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Wprowadzono również zmiany re-
gulujące kwestie współpracy w zespołach interdyscyplinarnych, a także zdefiniowano 
procedurę „Niebieskie Karty” oraz określono jej realizatorów, do których należą przed-
stawiciele:

– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
– gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
– Policji;
– oświaty;
– ochrony zdrowia.
Wejście w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 

2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 
Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) nałożyło na służby i przedstawicieli zajmujących się 
zawodowo problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie obowiązek współpra-
cy oraz wypracowywania konkretnych rozwiązań pomocowych skierowanych do osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie, jak również w odniesieniu do realizowanych zadań 
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Rozporządzenie szczegółowo wyznacza terminy, zadania oraz cele do realizacji. 
Jego konstrukcja przede wszystkim sformalizowała oraz ujednoliciła standardy pracy 
osób uprawnionych do wszczęcia procedury, jak również profesjonalistów pracują-
cych bezpośrednio z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty” to procedura zarówno interwencyjna, jak również 
opierająca się na pracy długoterminowej uwzględniająca konkretne rozwiązania praw-
ne, pomocowe oraz monitorujące, dzięki którym jest szansa na zniwelowanie zjawiska 
przemocy w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty” angażuje przedstawicieli i służby działające w zakre-
sie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zarówno ze szczebla gminnego, jak również 
powiatowego.

Ponadto, wprowadzone zmiany kodeksowe dały możliwość stosowania przez Sąd 
zakazu zbliżania się sprawcy do pokrzywdzonych, kontaktowania się z nimi oraz na-
kazu opuszczenia lokalu.

W ww. ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie została zdefiniowana rów-
nież przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie 
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób w szczególności naraża-
jące te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą.

Na poszczególne szczeble administracji rządowej oraz samorządowej zostały nało-
żone zadania.

Odnosząc się do wystąpienia Pana Senatora w zakresie zadań powiatu, uprzejmie 
informuję, że do zadań własnych powiatu należy:

– opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r.66

– opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym ma-
jącym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promo-
wania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

– zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 
wsparcia;

– zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach inter-
wencji kryzysowej.

Natomiast do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 
i finansowanych z budżetu państwa należy w szczególności:

– tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemo-
cy w rodzinie;

– opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W związku z powyższym trudno jest zgodzić się ze stwierdzeniem Pana Senatora, 
jakoby podczas zmian wprowadzanych do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie pominięto rolę powiatów.

Powiaty otrzymują środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadań zle-
conych, tj. na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie oraz na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jak widać z powyższego w zmienionej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie oraz aktach wykonawczych wystandaryzowano usługi dla osób doświadczają-
cych przemocy w rodzinie.

Ośrodki interwencji kryzysowej natomiast są ważnym ogniwem zarówno w syste-
mie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w systemie pomocy społecznej. 
Świadczą one różnorodne usługi, nie tylko dla doświadczających przemocy w rodzinie, 
ale też dla osób i rodzin znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych, np. dla 
rodzin, których dotychczasowe miejsce zamieszkania ucierpiało w czasie pożaru czy 
też innego zdarzenia losowego.

Prowadzenie tych instytucji, zgodnie z powyżej przywołanymi aktami prawnymi, 
jest zadaniem własnym powiatu, niejednokrotnie wspieranym finansowo w oparciu 
o programy osłonowe opracowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa o pomocy społecznej definiuje interwencję kryzysową jako zespół interdy-
scyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kry-
zysu. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany 
dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycz-
nej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub 
prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Na terenie Polski zgodnie ze sprawozdaniem z Krajowego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie w 2012 r. funkcjonowało:

35 – specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
1 014 – punktów konsultacyjnych;
64 – ośrodki wsparcia;
12 – domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
209 – ośrodków interwencji kryzysowej.
Ośrodki interwencji kryzysowej udzieliły łącznie w 2012 r. pomocy 28 163 osobom 

doznającym przemocy w rodzinie.
Wieloletnie doświadczenia w zakresie funkcjonowania ośrodków interwencji kry-

zysowej wyraźnie wskazują, że przywołany powyżej przepis ustawy o pomocy spo-
łecznej definiujący interwencję kryzysową, jest niewystarczający dla prawidłowej re-
alizacji zadań w tym obszarze, na co słusznie Pan Senator zwraca uwagę w swoim 
oświadczeniu.

Udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu powinno 
charakteryzować się wysokim profesjonalizmem, a usługa pod nazwą: interwencja 
kryzysowa powinna być wystandaryzowana.
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Dlatego też w kończącej się perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu 
Społecznego postanowiono, w ramach jednego z projektów pn. „Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy i integracji społecznej”, określić standardy usług świadczo-
nych w ramach interwencji kryzysowej. Projekt ten zakładał opracowanie przez eks-
pertów – praktyków standardu usług, następnie ich testowanie w wybranych ośrod-
kach interwencji kryzysowej, a po pilotażu modyfikację opracowanych standardów. 
Ostatecznym produktem projektu mają być propozycje zmian prawnych w różnych 
obszarach usług pomocy społecznej, w tym między innymi dotyczących interwencji 
kryzysowej.

Taka formuła projektu, po pierwsze daje możliwość przetestowania zaprojektowa-
nych rozwiązań, po to aby stworzyć najbardziej optymalne warunki prawne do reali-
zacji usługi na wysokim, profesjonalnym poziomie.

Ostateczne produkty projektu zostaną wykorzystane w trakcie prac legislacyjnych 
nad zmianami do ustawy o pomocy społecznej, nad którymi będzie pracował rząd 
w roku bieżącym zgodnie z planem prac Rady Ministrów.

Ponadto, realizatorzy powyżej wspomnianego projektu, po akceptacji Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, rozdystrybuują publikację pn. „Standardy usług pomocy 
społecznej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne.”, która do czasu uchwalenia 
zmian do ustawy o pomocy społecznej może stać się wskazówką dla pracowników 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do pracy z osobami i rodzinami wyma-
gającymi wsparcia.

Na zakończenie wyrażam nadzieję, że zainicjowane przez rząd zmiany do ustawy 
o pomocy społecznej usprawnią system, również w zakresie interwencji kryzysowej 
i znajdą poparcie podczas prac legislacyjnych w polskim Parlamencie.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Elżbieta Seredyn
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Oświadczenie senatora Zdzisława Pudy

skierowane do marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Premierze!
W czasie jednego ze spotkań w moim biurze senatorskim zapoznałem się 

z problemem, jaki dotknął mieszkankę G., panią Elżbietę O., która stała się 
nieświadomie ofiarą niespójności naszych ustaw.

Pani Elżbieta, będąc studentką studiów dziennych, otrzymała od swo-
jej mamy, która jest obłożnie chorą inwalidką z porażeniem czterokończy-
nowym, darowiznę w postaci gospodarstwa o powierzchni 3,65 ha. Ponie-
waż była studentką studiów dziennych, uważała, że ustawodawca zadbał 
o spójność ustaw o ZUS i KRUS. Niestety, bardzo się zdziwiła, kiedy po za-
kończeniu studiów poszła się zarejestrować do PUP w Dębicy, który skiero-
wał ją do KRUS w Dębicy, gdzie naliczono jej, jak stwierdzono, ustawową 
opłatę za ubezpieczenie społeczne rolnika z okresem wstecz, od kiedy otrzy-
mała ww. darowiznę.

Powyższy przykład jasno pokazuje, jaki chaos panuje w naszym usta-
wodawstwie. Nie może być tak, aby ustawy o ubezpieczeniach społecznych 
w naszym państwie były sprzeczne.

Ponieważ art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (DzU z 1998 r. nr 137 poz. 887) mówi jednoznacznie, 
że student studiów dziennych nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom 
emerytalnym i rentowym do ukończenia dwudziestu sześciu lat, proszę mi 
powiedzieć, jak to się ma do art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu społecznym rolników, gdzie te sprawy zostały pominięte. W usta-
wie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników nie 
wspomina się już o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom uczniów 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub stu-
dentów do ukończenia dwudziestego szóstego roku życia.

Proszę odpowiedzieć, dlaczego ubezpieczenie społeczne rolników dyskre-
dytuje młodych ludzi i nakłada na nich obowiązek płacenia składek, mimo 
że kształcą się, nie wykonując pracy na roli, a w wielu przypadkach są tylko 
jej właścicielami mimo woli, na skutek różnych przypadków losowych.

Proszę, aby sprawą zajęły się odpowiednie komisje ustawodawcze, 
gdyż z tego, co znajduję w internecie, wynika, że podobnych spraw jest bar-
dzo dużo. Myślę, że najwyższy czas to naprawić.

Pytam, czy nasze młode pokolenie nie powinno mieć jednakowego usta-
wodawstwa oraz kto, kiedy i gdzie o tym zapomniał, dlaczego mamy taką 
niesprawiedliwość społeczną.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź w powyższej kwestii, a także, je-
śli można, interwencję w sprawie zwolnienia z opłat wstecznych w KRUS 
ww. studentki Elżbiety O. z G., która – jak wcześniej napisałem – opiekuje 
się niepełnosprawną matką.

Zdzisław Pupa
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Oddowiedd 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 19 grudnia 2013 r., znak: BPS/043-46-1990- 

-PRM/13, przy którym przedłożone zostało oświadczenie złożone przez senatora Zdzi-
sława Pupę podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 grudnia 2013 r., uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje.

Ze względu na to, iż w Polsce funkcjonują dwa odrębne systemy ubezpieczeń spo-
łecznych; powszechny, realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oraz rolny, 
realizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie ma uzasadnienia 
do prostego porównywania warunków na jakich one funkcjonują. Każdy z tych sys-
temów normują odrębne regulacje prawne, a więc każdy z nich rządzi się odrębnymi 
regułami, dotyczącymi nie tylko praw, ale i obowiązków ubezpieczonych. Odmien-
ne są warunki obejmowania ubezpieczeniem, a także zasady i wysokość opłacanych 
przez ubezpieczonych składek oraz różny jest katalog świadczeń i warunki nabywa-
nia prawa do tych świadczeń i w konsekwencji różna jest ich wysokość w każdym 
z tych systemów. Skoro więc regulacje prawne utrzymują rozdzielność unormowań 
ubezpieczenia społecznego dla rolników od powszechnego systemu ubezpieczeń dla 
pozostałych grup społeczno-zawodowych naturalną konsekwencją są różnice. Należy 
więc zaznaczyć, że ze względu na odmienność regulacji prawnych nie można wywodzić 
wniosku, że powinny być jednakowo uregulowane poszczególne kwestie w ramach 
tych systemów.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników (Dz.U. z 2013 r., poz. 291), ubezpieczeniem rolniczym obejmuje się 
rolników i pracujących z nimi domowników, tzn. osoby, które ukończyły 16 lat i stale 
pracują w gospodarstwie, ale nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy. Przez 
rolnika rozumie się osobę prowadzącą „osobiście i na własny rachunek, działalność 
rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym”. Działalnością rolni-
czą jest produkcja roślinna lub zwierzęca, w tym ogrodnicza, sadownicza, pszczelar-
ska i rybna. Według tych definicji warunkiem ubezpieczenia w KRUS jest prowadzenie 
działalności rolniczej.

Rolnika lub domownika z gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 hektara przeli-
czeniowego, obejmuje się ubezpieczeniem społecznym rolników z mocy ustawy, jeżeli 
nie podlega ubezpieczeniu społecznemu w systemie powszechnym i nie jest uprawnio-
ny do emerytury lub renty lub do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjne-
go, do których przysługuje prawo z tytułu ubezpieczenia chorobowego na podstawie 
przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa. Zatem objęcie ubezpieczeniem z mocy ustawy następuje w przy-
padku, gdy dana osoba utrzymuje się z działalności rolniczej i nie ma innych źródeł 
utrzymania poza rolnictwem, które stanowią podstawę do objęcia ubezpieczeniem 
w systemie powszechnym, realizowanym przez ZUS.

Należy jednocześnie dodać, że w myśl przepisów ustawy, objęcie ubezpieczeniem 
społecznym rolników może nastąpić, jeżeli prowadzona jest działalność rolnicza w po-
siadanym przez rolnika gospodarstwie rolnym. Ustalenie czy prowadzona jest działal-
ność rolnicza, następuje w pierwszym rzędzie na podstawie domniemania wynikają-
cego z ustawy, zgodnie z którym przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemy-
wa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich 
gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, pro-
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wadzi działalność rolniczą na tych gruntach. W przypadku wątpliwości istnieje uza-
sadnienie do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, w trakcie którego osoba 
ubezpieczona albo organ rentowy może dowodzić, że stan faktyczny jest inny i nie ma 
uzasadnienia do podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu społecznemu rolników. Za-
tem istnieje możliwość wykazania w postępowaniu odwoławczym od decyzji o objęciu 
ubezpieczeniem społecznym rolników, że dana osoba, mimo iż posiada gospodarstwo 
rolne nie prowadzi w nim działalności rolniczej i ze względu na to nie powinna podle-
gać ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Pragnę jednocześnie wyjaśnić, że zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442), osoby wykonujące 
pracę parobkową i uczące się w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, 
w tym studenci do ukończenia 26 lat – nie podlegają ubezpieczeniom społecznym 
w ZUS – jedynie jeśli są zleceniobiorcami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych, to jest w przypadku wykonywania przez takie osoby pracy na pod-
stawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, 
do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Natomiast w przypadku wykonywania przez ww. osoby działalności zarobkowej 
w innych formach (np. na podstawie umowy o pracę, o pracę nakładczą czy własnej 
pozarolniczej działalności zarobkowej) – wspomniane wyżej osoby uczące się – podle-
gają ubezpieczeniom społecznym w ZUS na zasadach ogólnych.

Wykonywanie urnowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadcze-
nie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlece-
nia – jest zatem jedynym przypadkiem, w którym do ukończenia 26 lat – osoby uczące 
się (w tym studenci) nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w ZUS, po-
mimo wykonywania działalności zarobkowej, która co do rodzaju jest generalnie objęta 
obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w ramach systemu powszechnego.

W związku z powyższym zarzuty Pana Posła odnośnie do niespójności przedmio-
towych regulacji prawnych nie są słuszne, gdyż jak to zostało wykazane, podstawowe 
rozwiązania są zbieżne, a różnice w ramach szczegółowych kwestii są uzasadnione 
ze względu na odrębność systemową obu ubezpieczeń społecznych funkcjonujących 
w naszym państwie.

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

skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, 
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Od 10 listopada 2010 r. mieszkańcy Podkarpacia mogą cieszyć się ob-

wodnicą Ropczyc. Niestety wciąż nie została uregulowana sprawa dotyczą-
ca wypłat odszkodowań dla właścicieli prywatnych działek zajętych pod bu-
dowę drogi w ciągu DK nr 4 (E40) na odcinku Dębica – Rzeszów. W związku 
z tym, że sprawa ta trwa blisko osiem lat, zwracam się do Pani Minister 
z uprzejmą prośbą o podjęcie interwencji.

Ze względu na to, że w niektórych indywidualnych przypadkach już 
czwarty raz prowadzone jest postępowanie w przedmiocie wywłaszczenia 
i ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod wybudowaną już 
obwodnicę Ropczyc w ciągu DK nr 4, zgłaszam sugestię, by sprawę tę prze-
nieść na poziom ministerialny. Jak na razie, pomimo upływu pięciu lat od 
zajęcia gruntów oraz ośmiu lat trwania postępowania wywłaszczeniowego 
postępowanie to nie zostało zakończone. Co więcej, nie zostało ustalone żad-
ne należne właścicielom gruntów odszkodowanie. Nie została im nawet wy-
płacona bezpieczna zaliczka w wysokości 70% odszkodowania ustalonego 
przez organ pierwszej instancji.

Przewlekłość tej sprawy wymaga według mnie niezwłocznej interwencji 
Pani Minister i podjęcia działań zmierzających do doprowadzenia do jak naj-
szybszego wypłacenia słusznego odszkodowania za zajęte nieruchomości 
pod wybudowaną już i użytkowaną obwodnicę Ropczyc w ciągu DK nr 4 
(E40) relacji Jędrzychowice – Korczowa. Z dokumentów geodezyjnych prze-
kazanych przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach wynika, że część dzia-
łek wchodzących w skład wybudowanej obwodnicy (około 5 ha) nadal sta-
nowi własność osiemnastu właścicieli – osób prywatnych. W związku z tym 
niemożliwe jest powykonawcze zinwentaryzowanie geodezyjne wybudowa-
nej obwodnicy Ropczyc w ciągu drogi nr 4.

Zdzisław Pupa

Oddowiedd�

Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Se-

natu RP, przy piśmie z dnia 19 grudnia 2013 r. (znak: BPS/043-44-1991/13) oświad-
czenie złożone przez senatora Zdzisława Pupę podczas 46. posiedzenia Senatu RP 
w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy 
Ropczyc, informuję co następuje.

Należy wskazać, że Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 5/05 z dnia 8 kwietnia 
2005 roku, znak: R.VIII.A-7046-A-12/04/05, ustalił lokalizację zadania pn. „Budo-
wa obwodnicy miasta Ropczyce w ciągu drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice 
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– Korczowa od km 561+357 do km 565+454”. Decyzja ta została zmieniona w czę-
ści decyzją Ministra Budownictwa z dnia 5 kwietnia 2007 roku, znak: BP7-025-75- 
-165/07/06/2344.

Podstawę wydania powyższej decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 
2005 roku stanowiły przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 poz. 687) w jej pierwotnym brzmieniu, co oznacza, że procedura na-
bywania nieruchomości wymagała przeprowadzenia pełnego postępowania wywłasz-
czeniowego indywidualnie w odniesieniu do każdej nieruchomości objętej liniami 
rozgraniczającymi planowanej drogi. W takim przypadku pozbawienie praw do nie-
ruchomości następuje z chwilą uostatecznienia się decyzji wywłaszczeniowej, w któ-
rej także następuje ustalenie odszkodowania. W trakcie prowadzenia postępowania 
wywłaszczeniowo-odszkodowawczego dopuszczalne jest także udzielenie inwestorowi 
drogowemu zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości. Zezwolenie uprawnia 
do dysponowania nieruchomością przez inwestora, nie pozbawia jednak prawa włas-
ności dotychczasowego właściciela.

Brak zgody właścicieli na sprzedaż aktem notarialnym działek na rzecz Skarbu 
Państwa z przeznaczeniem na budowę drogi obwodowej miasta Ropczyce spowodował, 
że Oddział GDDKiA w Rzeszowie wystąpił z wnioskami do Wojewody Podkarpackiego 
o wszczęcie postępowań wywłaszczeniowych oraz wydanie decyzji o niezwłocznym za-
jęciu wywłaszczanych nieruchomości.

Z uwagi na potrzebę dysponowania nieruchomością na cele budowlane ww. decy-
zjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, który pozwolił na rozpoczęcie robót 
budowlanych. Od ww. decyzji właściciele nieruchomości wnosili odwołania i skargi do 
organów wyższej instancji (Minister Infrastruktury, Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie).

Po zakończeniu postępowań wywłaszczeniowych Wojewoda Podkarpacki wydawał 
decyzje orzekające o wywłaszczeniu nieruchomości i ustalające odszkodowania za 
przedmiotowe nieruchomości. Od niniejszych decyzji właściciele nieruchomości skła-
dali odwołania do organu wyższej instancji.

Z informacji uzyskanej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wy-
nika, że do dnia dzisiejszego Wojewoda Podkarpacki wydał decyzje o wywłaszczeniu 
i ustaleniu odszkodowania w 73 sprawach obejmujących 113 działek przeznaczonych 
pod realizację ww. inwestycji.

Natomiast w toku przed tym organem pozostaje 11 postępowań (dot. 27 działek) 
w sprawie wywłaszczenia nieruchomości objętych ww. decyzją o ustaleniu lokalizacji. 
Sprawy te nie zostały jeszcze ostatecznie zakończone z powodu kilkukrotnych od-
wołań właścicieli nieruchomości oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad składanych do MIiR. Najczęstszym powodem odwołań były zastrzeżenia do 
operatów szacunkowych, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowania.

Zaznaczenia wymaga, iż proces przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach wy-
właszczeniowo-odszkodowawczych jest skomplikowany. Wynika to przede wszyst-
kim ze specyfiki materii będącej przedmiotem rozpatrywanych spraw, w tym stopnia 
skomplikowania materiału dowodowego. W szczególności na potrzeby postępowań wy-
właszczeniowo-odszkodowawczych sporządzony jest główny dowód w sprawie – operat 
szacunkowy. Ze względu na charakter tego dokumentu konieczna jest szczegółowa 
jego analiza.

Należy podkreślić, iż w trakcie prowadzonych postępowań wywłaszczeniowo-od-
szkodowawczych organy administracji obowiązane są do podejmowania działań mają-
cych na celu urzeczywistnienie zasad ogólnych postępowania administracyjnego okreś- 
lonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Stosując się do zasady wyrażo-
nej w art. 7 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego organy, stojąc na straży 
praworządności, obowiązane są podejmować wszelkie kroki niezbędne do dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes 
społeczny. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu, w trakcie prowadzonych postępowań 
organ wywłaszczeniowy zobligowany jest m.in. do analizy wniosku wywłaszczenio-
wego, sporządzenia wyceny nieruchomości, przeprowadzenia rozprawy administra-
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cyjnej, weryfikacji zgromadzonego materiału pod kątem jego zgodności z przepisami 
materialnymi i proceduralnymi oraz odniesienia się do wszystkich zarzutów podnie-
sionych przez strony.

W toczących się aktualnie postępowaniach zostały już sporządzone przez biegłego 
operaty szacunkowe i przeprowadzono rozprawy administracyjne. W trakcie prowa-
dzonych postępowań zarzuty do operatów szacunkowych wniósł Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad. Niezwłocznie po ustosunkowaniu się przez rzeczoznaw-
cę majątkowego do tych zarzutów, będzie możliwe wydanie decyzji o wywłaszczeniu 
i ustaleniu odszkodowania. Od decyzji tych strony będą miały możliwość wniesienia 
odwołania do tut. organu, a następnie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie.

Odnosząc się do problematyki wypłaty właścicielom nieruchomości zaliczek na 
poczet odszkodowań uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 132 ust. 1b ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651, z późn. zm.) w przypadku wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu nieru-
chomości, na wniosek osoby wywłaszczanej wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% 
odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji o wywłaszcze-
niu. Zapłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 50 dni licząc od dnia złożenia 
wniosku o wypłatę zaliczki. Wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomo-
ści pomniejsza się o kwotę wypłaconej zaliczki.

Jednakże zgodnie z brzmieniem art. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1323) w spra-
wach wszczętych i niezakończonych, prowadzonych na podstawie przepisów działu III 
ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się przepisy dotychczasowe. Ustawa 
weszła w życie 27 listopada 2010 r.

Biorąc powyższe pod uwagę art. 132 ust. 1b dotyczy spraw wszczętych po dniu 
wejścia w życie zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. po dniu 27 listo-
pada 2010 r.

W związku z powyższym należy przyjąć, że w niniejszych sprawach nie ma zasto-
sowania art. 132 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tym samym wyko-
nując zobowiązania nałożone na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
wypłata odszkodowań nastąpi jednorazowo w chwili, w której decyzje o wywłaszczeniu 
podlegać będą wykonaniu – zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotowe postę-
powanie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W dniu 4 grudnia br. na skutek decyzji Pani Minister nastąpiło odwołanie 

ze stanowiska dyrektora CKE pana Artura Gałęskiego. Jak można wyczytać 
z treści oficjalnego komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, odwołanie nastąpiło z uwagi na liczne uchy-
bienia, jakie zostały ujawnione w trakcie postępowania kontrolnego podjęte-
go na polecenie byłej pani minister Krystyny Szumilas. Z treści komunikatu 
wynika również, jakoby bezpośrednią przyczyną odwołania pana Gałęskie-
go był „brak dostatecznego nadzoru nad gospodarką finansową i procesem 
zarządzania kadrami w tej instytucji”.

Czuję się w obowiązku do wypowiedzenia się w powyższej kwestii, al-
bowiem nie ukrywam, iż niniejsza sprawa wzbudziła moje zainteresowanie 
z uwagi na zaistniałe okoliczności, które mogą budzić poważne zaniepokoje-
nie i wątpliwości co do rzeczywistych powodów dokonanego odwołania.

Na wstępie chciałabym wskazać, iż na przestrzeni ostatnich dwóch i pół 
lat CKE poddawana była permanentnej kontroli, a kontrola, o której mowa 
w komunikacie z dnia 4 grudnia 2013 r., była prowadzona od września do li-
stopada br. przez Biuro Kontroli i Audytu Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Według oświadczeń pracowników CKE kontrola była doraźna, na co wska-
zywał w ich obecności szef zespołu kontrolnego, pan Bogdan Bazan. Istotne 
jest to, iż owa kontrola doraźna w myśl przepisów prawa w razie stwierdze-
nia nieprawidłowości winna przekształcić się w kontrolę w trybie zwykłym, 
jednakże do CKE nie skierowano żadnego pisma w tej sprawie. Jedynym do-
kumentem przedstawionym w CKE były notatki kontrolujących, do których 
CKE ustosunkowała się w nakreślonym przez MEN terminie i w sposób kon-
kretny udzieliła odpowiedzi na stawiane zarzuty, wskazując na podstawy 
prawne, które czyniły zarzuty kontrolujących całkowicie nieuzasadnionymi.

Dla przykładu podam, że zakwestionowano zatrudnianie telepracowni-
ków – którzy, co istotne, zatrudniani byli na skutek zaleceń pokontrolnych 
z roku 2010 – stwierdzając, iż pomimo braku ograniczeń w prawie krajowym 
dotyczącym zatrudniania w formie telepracy nie można zatrudniać osób, któ-
re już gdzieś pracują.

Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne obszary pod-
dane kontroli przygotowali stanowisko CKE, które zostało przekazane we 
właściwym terminie do Biura Kontroli i Audytu MEN. Do odpowiedzi dołą-
czyli oni kserokopie opinii prawnych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
w sprawie zatrudniania pracowników przy projektach unijnych oraz doku-
menty poaudytowe wraz ze stanowiskiem MEN, które nakazywało odejście 
od umów cywilnoprawnych i zastąpienie ich umowami w formie telepracy. 
Ministerstwo nie ustosunkowało się do tych wyjaśnień.

Ponadto za niedopuszczalne uznać należy bierną postawę ministerstwa, 
które w powyższej sprawie odwołanemu dyrektorowi CKE nie przedstawi-
ło ani projektu protokołu pokontrolnego ani samego protokołu kontrolnego. 
W ten sposób uniemożliwiono panu Gałęskiemu skorzystanie z uprawnień, 
jakie mu przysługiwały na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
Dyrektorowi jednostki nie dano żadnej możliwości ustosunkowania się do 
stawianych zarzutów, lecz dokonano odwołania go z zajmowanego stanowi-
ska. Jednocześnie za niewłaściwe należy uznać powoływanie się w uzasad-
nieniu decyzji na okoliczności, które ustalone zostały w sposób jednostron-
ny, z naruszeniem zasad kontradyktoryjności, w postępowaniu kontrolnym 
przeprowadzonym z naruszeniem zasad legalności.

W ustawie o kontroli w administracji rządowej zasada kontradyktoryjno-
ści przejawia się między innymi w przyznaniu kierownikowi podmiotu kon-
trolowanego prawa zgłoszenia zastrzeżeń stwierdzonych w toku kontroli.

Szczerze powiedziawszy, dziwię się, że Pani Minister, mając możliwość 
odwołania dyrektora CKE bez podawania jakichkolwiek przyczyn, zdecy-
dowała się na odwołanie dyrektora Gałęskiego na podstawie postępowania 
kontrolnego ze wskazanymi powyżej uchybieniami oraz wadliwą oceną me-
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rytoryczną. Mimo krótkiego okresu, jaki upłynął od powołania Pani na stano-
wisko ministra, zaufała Pani tym ustaleniom w sposób tak bezgraniczny. Dla 
mnie osobiście jedynym racjonalnym uzasadnieniem takiej decyzji jest fakt, 
iż w niniejszej sprawie w interesie bliżej nieokreślonych osób było wprowa-
dzenie w błąd nowo powołanej minister edukacji narodowej i doprowadzenie 
do odwołania dyrektora CKE na podstawie pozornych przesłanek, które mia-
ły służyć realizacji nieokreślonych partykularnych interesów.

Mając na uwadze zasadę demokratycznego państwa prawa, uważam, 
iż niniejsza sprawa wymaga rzetelnego i kompleksowego wyjaśnienia, 
a przede wszystkim należałoby umożliwić odwołanemu dyrektorowi złoże-
nie stosownych wyjaśnień.

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark

Oddowiedd�

Warszawa, 2014.01.21

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pani Anny Sztark, Senator RP (BPS-043-46-1992/13), 

w sprawie kontroli w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uprzejmie wyjaśniam.
Kontrola w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej została zarządzona przez Ministra 

Edukacji Narodowej jako kontrola w trybie uproszczonym, ze względu na potrzebę 
sporządzenia informacji dla kierownika jednostki kontrolującej, sprawdzenia infor-
macji zawartych w skargach i wnioskach, dokonania analizy dokumentów otrzyma-
nych z CKE, w związku z art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w admi-
nistracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 52 
ust. 1 ww. ustawy, kontrolę w trybie uproszczonym prowadzi się zgodnie z przepisami 
dotyczącymi kontroli w trybie zwykłym, z wyjątkiem przepisów dotyczących programu 
kontroli i sporządzania wystąpienia pokontrolnego.

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych, kontrolujący zapewnili kierow-
nikowi jednostki kontrolowanej możliwość udzielania odpowiedzi na zadawane 
przez kontrolujących pytania (pisma z: 17.09.2013 r., 11.10.2013 r., 21.10.2013 r., 
23.10.2013 r., 25.10.2013 r., 28.10.2013 r., 05.11.2013 r.).

W dniu 14.11.2013 r. kontrolujący udostępnili dyrektorowi CKE także notatki 
służbowe zawierające ustalenia z kontroli, w tym m.in. informacje wskazujące na 
możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Pismem z 21.11.2013 r. CKE 
odniosła się do ustaleń w nich zawartych, co nie podważyło – tak jak i wcześniejsze 
wyjaśnienia – wiarygodności przedstawionych ustaleń.

Wyjaśnienia przedstawiane przez CKE nie zmieniły ustaleń kontroli również w za-
kresie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wobec powyższego, mając na względzie art. 53 ww. ustawy, na podstawie którego, 
w przypadku ujawnienia w trakcie czynności kontrolnych okoliczności wskazujących 
na naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolę w dalszej części przepro-
wadza się w trybie zwykłym, sporządzony został projekt wystąpienia pokontrolnego 
przewidziany dla kontroli przeprowadzanych w trybie zwykłym. Projekt wystąpienia 
pokontrolnego przekazany został do CKE dnia 10.12.2013 r.
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Mając na uwadze art. 39 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kopia pro-
jektu wystąpienia pokontrolnego została przekazana Panu Arturowi Gałęskiemu na 
znany ministerstwu adres zamieszkania, wraz z pouczeniem o prawie do złożenia pi-
semnego oświadczenia, odnoszącego się do stwierdzonych nieprawidłowości, za które 
ponosi odpowiedzialność w okresie objętym kontrolą i wyznaczono termin 7 dni robo-
czych od dnia otrzymania kopii projektu wystąpienia pokontrolnego.

Odnosząc się do zawartego w oświadczeniu Pani Senator zdania:
„(…) że zakwestionowano zatrudnianie telepracowników – którzy, co istotne, za-

trudniani byli na skutek zaleceń pokontrolnych z roku 2010 – stwierdzając, iż pomimo 
braku ograniczeń w prawie krajowym dotyczącym zatrudniania w formie telepracy nie 
można zatrudniać osób, które już gdzieś pracują.(…)”,

uprzejmie wyjaśniam, że w projekcie wystąpienia pokontrolnego nie kwestionowa-
no zatrudniania telepracowników, a wskazano na ryzyko braku możliwości rzetelnego 
wykonywania obowiązków pracowniczych w przypadku osób zatrudnionych jednocześ- 
nie w CKE i w innych instytucjach w pełnym wymiarze czasu pracy (kopia projektu 
wystąpienia pokontrolnego w załączeniu).

Wskazując na powyższe ryzyko w projekcie wystąpienia pokontrolnego w szczegól-
ności przywołano ustalenia Komisji Europejskiej z audytu dotyczącego projektu POKL 
realizowanego przez CKE Zastosowanie systemów teleinformatycznych (IT) w procesie 
oceny wyników egzaminów końcowych, które wskazują na różnego rodzaju zagrożenia 
wynikające z zatrudniania w ramach projektu osób jednocześnie zatrudnionych w or-
ganach regionalnych. KE uważa, że „(…) bardzo wątpliwe jest, aby osoby te mogły rów-
nie wydajnie pracować jednocześnie na dwóch etatach przez okres dwóch lat. Istnieje 
duże ryzyko, że liczba roboczogodzin i koszty projektu zostały zawyżone w stosunku 
do faktycznej liczby przepracowanych w ramach projektu godzin. (…) Istnieje ryzyko 
nakładania się i podwójnego finansowania wynagrodzenia. Ciągła praca w godzinach 
nadliczbowych stwarza ryzyko zmniejszenia wydajności pracownika”.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że kontrola została przeprowadzona 
zgodnie z przepisami ustawy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Joanna Berdzik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

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

do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwary, 
do prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego, 

do prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie Marka Wolskiego 
oraz do prokuratora apelacyjnego w Białymstoku Andrzeja Tańculi

Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Panowie Prezesi! Szanowni Pano-
wie Prokuratorzy!

W dniu 2 grudnia br. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na dwadzieścia 
pięć lat pozbawienia wolności białostockiego prawnika, adwokata Macie-
ja T., za zabójstwo znajomej kobiety, aplikantki adwokackiej. Zbrodnia zo-
stała popełniona w Białymstoku, jednak z uwagi na bliskie pokrewieństwo 
i powinowactwo oskarżonego z małżeństwem sędziów Sądu Apelacyjnego 
w Białymstoku sprawa była prowadzona w Lublinie, a oskarżała w niej Pro-
kuratura Okręgowa w Suwałkach.

Sprawa miała dziwny przebieg: oskarżony mimo zarzutu popełnienia 
najcięższej zbrodni odpowiadał z wolnej stopy. Ostatecznie został skazany 
i aresztowany po wyroku, który jeszcze się nie uprawomocnił. Tymczasem 
od rodziców ofiary uzyskałem informację, że w dniu 18 grudnia br. ma zo-
stać rozpatrzony wniosek o uchylenie aresztu wobec nieprawomocnie ska-
zanego prawnika. Według rodziców ofiary w sprawie zostały złożone bardzo 
wysokie poręczenia majątkowe przez białostockich prawników, adwokatów 
i radców prawnych na ogólną sumę około 4 milionów zł. Rodzice ofiary mają 
podstawy sądzić, że ten front obrony oskarżonego Macieja T. ma związek 
z jego sądowymi koneksjami rodzinnymi, a także podejrzewają, że uchylenie 
aresztu spowoduje ucieczkę oskarżonego przed wymiarem sprawiedliwości.

Proszę, by wszyscy adresaci przedmiotowego oświadczenia poczyni-
li właściwe kroki w tej sprawie, bo może tu dojść do działań sprzecznych 
z dobrem wymiaru sprawiedliwości, a także do działań korupcyjnych. To 
nadzwyczaj zastanawiające, że adwokaci i radcowie prawni gotowi są milio-
nami poręczać uchylenie aresztu wobec oskarżonego o zabójstwo, jak chciał 
traf, spokrewnionego akurat z wysokimi funkcjonariuszami wymiaru spra-
wiedliwości. Rodzi się więc pytanie: czym wymiar sprawiedliwości odpłaci 
za tę korporacyjną solidarność? Proszę o przekazanie szczegółowych wyja-
śnień w tej sprawie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r.78

Oddowiedd 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 28.01.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożo-

ne na 46. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 grudnia 2013 r., 
przekazane wraz z pismem Wicemarszałek Senatu Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 
19 grudnia 2013 r., dotyczące sprawy karnej przeciwko Maciejowi T., rozpoznanej 
przed Sądem Okręgowym w Lublinie, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 i 9a §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju są-
dów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm., dalej: u.s.p.), Minister 
Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością są-
dów, polegającą na zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, 
bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań w zakresie sprawowania 
wymiaru sprawiedliwości. Nadzór ten dotyczy więc organizacyjnej strony funkcjono-
wania sądów. Czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać 
w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli (art. 9b u.s.p.). Oznacza to, że Minister 
Sprawiedliwości nie występuje w imieniu i na rzecz stron w jakichkolwiek postępowa-
niach 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, ani co do głównego przedmiotu procesu, ani co do 
kwestii incydentalnych, która to materia jest wyłącznie domeną sądowej kontroli in-
stancyjnej. Minister Sprawiedliwości nie posiada również uprawnień do sprawowania 
bieżącej ani okresowej kontroli toku postępowania w sprawach indywidualnych.

Tymczasem oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego odwołuje 
się do niezakończonej prawomocnie indywidualnie oznaczonej sprawy. Już więc tylko 
z tego powodu przyjąć należy, iż sprawa ta pozostaje poza zakresem kompetencji Mi-
nistra Sprawiedliwości.

Jednocześnie jednak należy zauważyć, iż w istocie wątpliwości podnoszone 
w oświadczeniu dotyczą zagadnienia zastosowanych w przedmiotowej sprawie środ-
ków zapobiegawczych. Zważyć przy tym należy, iż tak tymczasowe aresztowanie, jak 
i poręczenie majątkowe oraz poręczenie osoby godnej zaufania są przewidzianymi 
przez Kodeks postępowania karnego środkami prawnymi, stosowanymi w oparciu 
o sformalizowane przesłanki i podlegającymi stosownej procedurze kontrolnej. Jed-
nocześnie w swoim wystąpieniu Pan Senator nie wskazuje na jakiekolwiek uchybienia 
obowiązującym regulacjom prawnym, które miałyby mieć miejsce w toku trwającego 
postępowania. Także więc z tego powodu brak jest podstaw do zajęcia przez Ministra 
Sprawiedliwości stanowiska w omawianej kwestii. Natomiast informacyjnie podaję, że 
postanowieniem z dnia 18 grudnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie nie uwzględnił 
zażalenia oskarżonego i postanowienie o zastosowaniu wobec niego środka zapobie-
gawczego w postaci tymczasowego aresztowania utrzymał w mocy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r. 79

Oddowiedd 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 24.01.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 19 grudnia 2013 roku, nr BPS/043- 

-46-1993-PG/13, oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 grudnia 2013 roku uprzejmie informu-
ję, że wydany w dniu 2 grudnia 2013 roku przez Sąd Okręgowy w Lublinie, w sprawie 
sygn. akt IV K 452/10, wyrok skazujący Macieja T. za czyn z art. 148 §1 k.k. – na 
karę 25 lat pozbawienia wolności pozostaje nieprawomocny. Wnioski o sporządzenie 
i doręczenie uzasadnienia wyroku zostały złożone przez obie strony procesu. Do chwili 
obecnej uzasadnienie nie zostało stronom doręczone.

Sąd Okręgowy w Lublinie wydając wyrok, zastosował również wobec oskarżonego 
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 
Postanowienie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania zostało za-
skarżone przez obrońców oskarżonego. W dniu 18 grudnia 2013 roku, Sąd Apelacyjny 
w Lublinie, w sprawie sygn. akt II AKz 567/13, po rozpoznaniu wniesionych zażaleń 
utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie uznając, iż stosowanie tego środka zapo-
biegawczego uzasadnione jest koniecznością zabezpieczenia prawidłowego dalszego 
toku postępowania w tej sprawie, wobec grożącej oskarżonemu surowej kary.

Nie sposób zatem podzielić wyrażonych w oświadczeniu obaw o ucieczce oskar-
żonego przed wymiarem sprawiedliwości, jak i wskazywanego podejmowania przez 
orzekające w tej sprawie sądy działań sprzecznych z prawem, czy też o charakterze 
korupcyjnym. Nadmienić przy tym należy, że podejmowanie decyzji w przedmiocie 
stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, zgodnie 
z obowiązującą w Polsce procedurą karną, leży w wyłącznej gestii sądu, a ich weryfi-
kacja jest możliwa jedynie poprzez wnoszenie przez strony procesu środka odwoław-
czego w postaci zażalenia.

Prokurator Generalny nie posiada natomiast żadnych ustawowych uprawnień do 
merytorycznego badania zasadności czynności podejmowanych przez sąd związanych 
ze sposobem rozpoznawania czy rozstrzygnięcia sprawy, jak również nie sprawuje 
merytorycznego nadzoru nad toczącym się przed sądem postępowaniem karnym. Roz-
poznawanie spraw i wydawanie orzeczeń należy tylko i wyłącznie do sądów. Może 
spowodować jedynie kontrolę i uchylenie prawomocnych orzeczeń wydawanych przez 
niezawisłe sądy poprzez zaskarżenie prawomocnych orzeczeń do Sądu Najwyższego 
w trybie nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Aktualnie zatem, wobec niewydania w omawianej sprawie prawomocnego orzecze-
nia sądu, brak jest również podstaw do interwencji w toczący się proces.

Z poważaniem 
 
ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marzena Kowalska



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r.80

Oddowiedd�  
PREZESA 
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Warszawa, 17 stycznia 2014 r.

Szanowna Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 19 grudnia 2013 r. zawierające 

prośbę o zapoznanie się z treścią załączonego oświadczenia senatora Grzegorza Woj-
ciechowskiego oraz zajęcie stanowiska uprzejmie informuję, iż Adwokatura Polska nie 
posiada żadnych informacji dających cień podejrzenia, aby w opisywanym przez sena-
tora Grzegorza Wojciechowskiego procesie, w którym adwokatowi postawiono zarzut 
zabójstwa aplikantki adwokackiej, doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości.

Znając z doniesień prasowych treść rozstrzygnięcia sądu – odmowę zwolnienia 
oskarżonego z aresztu tymczasowego w zamian za wysokie poręczenie majątkowe, nie 
sądzę, by jakiekolwiek insynuacje ze strony senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
pod adresem czy to sądów, czy prokuratury, czy też środowiska adwokatów lub rad-
ców prawnych, zawarte w rzeczonym piśmie, były uzasadnione.

Jako Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wbrew sugestiom senatora Grzegorza 
Wojciechowskiego zawartym w jego feralnym wystąpieniu, nie zamierzam więc w jaki- 
kolwiek sposób – czy to pośredni, czy też bezpośredni, wpływać na przebieg tego pro-
cesu. Nie widzę bowiem potrzeby wyręczania sądu, prokuratury czy obrońcy w ich 
sumiennej i rzetelnej pracy.

W stanowczy sposób odcinam się przy tym od jakichkolwiek insynuacji dotyczą-
cych próby wpływania na wymiar sprawiedliwości poprzez zaoferowanie przez oskar-
żonego wysokiego poręczenia majątkowego. Senator Grzegorz Wojciechowski, który 
wedle doniesień medialnych sam udzielał poręczenia osobistego w postępowaniu kar-
nym winien wiedzieć, iż instytucja ta nie ma nic wspólnego ze składaniem propozycji 
korupcyjnych. Tym bardziej, że wątpliwa jest prawdziwość twierdzeń, aby na tak wy-
soką kaucję składali się adwokaci czy radcowie prawni.

Szczerze zapewniam Panią Marszałek, że w dobrze pojętym interesie całej Adwo-
katury leży rzetelny i sprawiedliwy proces w tej sprawie, wolny przy tym od nacisków 
czy „…poczynania właściwych kroków...” przez kogokolwiek, także przez parlamenta-
rzystów.

W związku z powyższym mam nadzieję, że zwróci Pani Marszałek uwagę senatoro-
wi Grzegorzowi Wojciechowskiemu na niestosowność jego wystąpienia.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Andrzej Zwara



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r. 81

Oddowiedd 
PREZESA 
KRAJOWEJ RADY 
RADCÓW PRAWNYCH

Warszawa, 9 stycznia 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na korespondencję z dnia 19 grudnia 2013 r., znak pisma BPS/043- 

-46-1993-KRRP/13, zawierającą oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Woj-
ciechowskiego podczas 46. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję, że znana jest 
mi sprawa, o której mowa w przesłanej korespondencji.

Samorząd zawodowy radców prawnych funkcjonuje w oparciu o ustawę o radcach 
prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. Ustawodawca konstruując katalog zadań samorządu 
nie przyznał żadnemu z organów tak szerokich kompetencji, jak również nie przewi-
dział instrumentów, które mogłyby jednoznacznie wskazywać na możliwość jakiejkol-
wiek reakcji ze strony samorządu w takich sytuacjach.

Odpowiedzialność dyscyplinarna, której podlegają radcowie prawni nie stanowi 
jednocześnie podstawy ku temu, aby dążyć do wyciągnięcia konsekwencji wobec rad-
ców prawnych, którzy swoim autorytetem zawodowym byli gotowi poręczyć za osobę 
skazaną nieprawomocnym wyrokiem karnym.

Przy ocenie postawy moralnej środowiska prawniczego, do której uwagi Pana 
Senatora odbieram jako ewidentne zastrzeżenia, nie bez znaczenia pozostaje treść 
art. 42 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym Każdego uważa 
się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem 
sądu.

Powyższy przepis ma szczególne znaczenie dla osób wykonujących zawody praw-
nicze, bowiem stanowi o fundamentalnych zasadach państwa prawa, w którym funk-
cjonują niezawisłe sądy i w którym każdy obywatel ma prawo do obrony. Obligato-
ryjne bądź fakultatywne pozostawanie w czasie określonego procesu w areszcie czy 
też na wolności, to natomiast z prawnego punktu widzenia tylko i wyłącznie kwestie 
procesowe, kształtowane i przyjmowane przez władzę ustawodawczą.

Informuję, iż jest mi skądinąd wiadomo, że ostatecznie do zwolnienia z aresztu 
pana Macieja T. nie doszło.

Z poważaniem 
 
PREZES 
KRAJOWEJ RADY 
RADCÓW PRAWNYCH 
Dariusz Sałajewski



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r.82

Oddowiedd 
PREZESA 
SĄDU APELACYJNEGO 
w LUBLINIE

Lublin, 13 stycznia 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w związku z pismem z dnia 19 grudnia 2013 r. BPS/043-46-1993-SAL/13, które 

otrzymałem w dniu 30 grudnia 2013 r. uprzejmie informuję, że zapoznałem się z tek-
stem oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego podczas 
46. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 grudnia 2013 r.

Wyrażając ogromne zdziwienie stwierdzeniami Pana senatora zawartymi w tym 
oświadczeniu, jak również prośbą o poczynienie właściwych kroków w sprawie mają-
cej za przedmiot rozpatrzenie wniosku „o uchylenie aresztu wobec nieprawomocnie 
skazanego prawnika”, a także postawionym pytaniem: „czym wymiar sprawiedliwości 
odpłaci za tę korporacyjną solidarność”, uprzejmie informuję Panią Marszałek, że Sąd 
Apelacyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 18 grudnia 2013 r. po rozpoznaniu 
zażaleń wniesionych przez obrońców oskarżonego Macieja T. na postanowienia Sądu 
Okręgowego w Lublinie z dnia 2 grudnia 2013 r. o zastosowaniu tymczasowego aresz-
towania utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Z wyrazami szacunku 
 
PREZES SĄDU APELACYJNEGO 
Marek Wolski

Oddowiedd�  
ZASTĘPCY 
PROKURATORA APELACYJNEGO 
w BIAŁYMSTOKU

Białystok, 31 grudnia 2013 r.

Pan 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z pismem z dnia 19 grudnia 2013 r. oraz w nawiązaniu do oświadcze-
nia senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożonego na posiedzeniu Senatu w dniu 
18 grudnia 2013 r. uprzejmie informuję, że Sąd Apelacyjny w Lublinie postanowie-
niem z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. II Akz 567/13 utrzymał w mocy zaskarżone 
postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie o zastosowaniu tymczasowego areszto-
wania Macieja T.

W tej sytuacji uznaję za zbędne odnoszenie się do kwestii podnoszonych we wspo-
mnianym oświadczeniu.

Z-CA PROKURATORA APELACYJNEGO 
Marian Jaroszewicz



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r. 83

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Wojciecha Skurkiewicza, Henryka Górskiego, Bogdana Pęka, 

Marka Martynowskiego oraz Beaty Gosiewskiej

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prezesie!
Na str. 8 wystąpienia pokontrolnego NIK do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w odniesieniu do budowy systemu poboru opłat via-
TOLL znajduje się informacja o kontraktach, jakie generalna dyrekcja zawie-
rała z kancelarią prawną Wierzbowski Eversheds Sp.k. na obsługę prawną 
przetargu na zainstalowanie systemu viaTOLL.

Firma świadczyła doradztwo prawne w zakresie przygotowania przetar-
gu na budowę i wdrożenie KSPO, w tym dokumentacji przetargowej, w ra-
mach następujących umów:

— nr 2312 z dnia 19.11.2008 r. zawartej w trybie zamówienia z wolnej 
ręki, na kwotę ok. 2.459 tys. zł netto,

— nr 2460 z dnia 09.06.2009 r. zawartej w trybie zamówienia z wolnej 
ręki, na kwotę ok. 510 tys. zł netto,

— nr 2459 z dnia 25.06.2009 r. zawartej w trybie zamówienia z wolnej 
ręki, na kwotę ok. 2000 tys. zł netto,

— nr 2620 z dnia 27.01.2010 r. zawartej w trybie zamówienia z wolnej 
ręki, na kwotę ok. 2000 tys. zł netto,

— nr 2746 z dnia 10.08.2010 r. zawartej w trybie zamówienia z wolnej 
ręki, na kwotę ok. 2.459 tys. zł netto.

Po zakończeniu postępowania przetargowego firma świadczyła doradz-
two prawne podczas wdrożenia i realizacji wyżej wymienionych umów doty-
czących KSPO, w ramach następujących umów:

— ww. umowy nr 2746 z dnia 10.08. 2010 r.,
— nr 2906 z dnia 15.04.2011 r. zawartej w trybie zamówienia z wolnej 

ręki, na kwotę ok. 3.000 tys. zł netto,
— nr 3253 z dnia 28.08.2012 r. zawartej w trybie przetargu nieograni-

czonego, na kwotę ok. 2.085 tys. zł netto.
W związku z tym pragniemy zapytać Pana Premiera: jak to możliwe, żeby 

jedna kancelaria prawna uzyskiwała tak ogromne zlecenia, liczone w kilku-
nastu milionach złotych, z wolnej ręki? Czy kancelaria pana Wierzbowskiego 
ma monopol na obsługę prawną generalnej dyrekcji? Czy państwowa osoba 
prawna, jaką jest GDDKiA, może sobie tak z wolnej ręki zamawiać usługi 
prawne i płacić za nie wielomilionowe kwoty?

Prosimy też Pana Premiera o precyzyjną informację, ile umów z kancela-
rią pana Wierzbowskiego zawarła generalna dyrekcja w latach 2008–2013 
oraz jakich kwot te umowy dotyczyły – w rozbiciu na poszczególne umowy 
i łącznie za cały okres współpracy. Jak Pan Premier ocenia wartość usług 
prawnych kancelarii pana Wierzbowskiego, za które Skarb Państwa zapłacił 
kilkanaście milionów, a może i więcej?

Do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli mamy pytanie: dlaczego informacja 
o tych wielomilionowych zamówieniach publicznych z wolnej ręki, narusza-
jących, zdaje się, prawo o zamówieniach publicznych, nie została przedsta-
wiona w oficjalnej informacji NIK o budowie systemu viaTOLL? Dlaczego Pan 
Prezes NIK, na ogół chętny, co się chwali, do nagłaśniania wyników kontroli 
NIK nie nagłośnił ujawnionych przez NIK kontraktów z kancelarią Wierzbow-
skiego? Czy nie były ciekawe?

Pytamy również: czy NIK skierował zawiadomienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa w zakresie nadużycia uprawnień lub niedopełnienia 
obowiązków przy zawieraniu kontraktów GDDKiA z kancelarią pana Wierz-
bowskiego? A jeśli nie skierowała, to dlaczego? Czy te wielomilionowe bez-
przetargowe kontrakty były legalne, rzetelne, gospodarne i celowe?

Jak Pan Prezes ocenia wartość prac wykonanych przez kancelarię Wierz-
bowskiego w sytuacji, gdy NIK wykryła rażące błędy w realizacji systemu 
viaTOLL polegające między innymi na budowie bramownic tego systemu bez 
wymaganych pozwoleń na budowę?



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r.84

Przypominamy znaną Panu Prezesowi listę nieprawidłowości związanych 
z realizacją tego systemu, którego budowę, mimo tak wielu nieprawidłowości, 
nie wiedzieć czemu izba oceniła pozytywnie, zaprzeczając sama sobie. Niepra-
widłowości na etapie przygotowania KSPO polegały przede wszystkim na:

— niewypracowaniu koncepcji funkcjonowania systemu poboru opłaty 
elektronicznej przed ogłoszeniem przetargu na budowę i zarządzanie KSP,

— niepodjęciu działań w celu zapewnienia weryfikacji rzetelności po-
boru opłaty elektronicznej, w drodze objęcia urządzeń służących do poboru 
i kontroli prawidłowości uiszczania opłaty prawną kontrolą metrologiczną, 
uregulowaną przepisami rozdziału 3 ustawy – Prawo o miarach,

— niewydaniu przepisów w terminie umożliwiającym oznaczenie sieci 
viaTOLL znakami drogowym (D-39a oraz T34) informującymi kierowców o po-
ruszaniu się po drodze publicznej, na której obowiązuje opłata za przejazd,

– niezapewnieniu interoperacyjności systemów poboru opłat za prze-
jazd autostradami koncesyjnymi i drogami zarządzanymi przez GDDKiA, co 
spowodowało, że GDDKiA pobiera opłaty od pojazdów o DMC powyżej 3,5 t 
w systemie elektronicznym, a koncesjonariusze – w sposób manualny.

Czy tak długa lista nieprawidłowości zdaniem Pana Prezesa nie dys-
kwalifikuje wartości usług kancelarii prawnej pana Wierzbowskiego?

Prosimy o przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz  Marek Martynowski 
Henryk Górski   Beata Gosiewska

Stanowisko 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 29 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z przesłanym przez Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Se-

natu RP, przy piśmie z dnia 19 grudnia 2013 r. (znak: BPS/043-46-1994-PRM/13), 
oświadczeniem złożonym przez Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie 
z innymi senatorami podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 grudnia 2013 r., 
zawierającym pytania skierowane do Prezesa Rady Ministrów, które zostało przekaza-
ne Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju przez Pana Adama Jassera, Sekretarza Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy piśmie z dnia 3 stycznia br. (znak: DSPA-
-4813-1-(1)/14), zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia od-
powiedzi z dnia 29 stycznia br. na dzień 19 lutego br. Powyższa prośba wynika z ko-
nieczności przeprowadzenia dodatkowej szczegółowej analizy sprawy oraz uzyskania 
stanowiska Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oddowiedd�  
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 7 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na przesłane przy piśmie z dnia 19 grudnia 2013 r. (znak: BPS/043- 

-46-1994-PRM/13), oświadczenie złożone przez Pana senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego wspólnie z innymi senatorami, podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 
18 grudnia 2013 r., które zostało przekazane Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju 
przez Pana Adama Jassera, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
przy piśmie z dnia 3 stycznia br. (znak: DSPA-4813-1-(1)/14), przedstawiam odpo-
wiedź na pytania skierowane przez senatorów do Prezesa Rady Ministrów.

Informuję, iż do zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
należy między innymi nadzór i koordynacja zadań związanych z przygotowywaniem, 
wdrażaniem i eksploatacją elektronicznego i manualnego systemu poboru opłat na 
drogach krajowych, projektów inwestycyjnych dla autostrad płatnych realizowanych 
w systemie koncesyjnym lub w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, projek-
tów związanych z dzierżawą miejsc obsługi podróżnych przy autostradach płatnych, 
a także projektów inwestycyjnych w zakresie dostosowania i eksploatacji. Projekty 
prowadzone przez GDDKiA to jedne z największych i często prekursorskich projektów 
infrastrukturalnych, sięgające kwot miliardów złotych. Wobec powyższego wymaga-
ją zaangażowania ekspertów w danej, specjalistycznej dziedzinie, w tym renomowa-
nych kancelarii prawnych. Zaangażowanie doradców zewnętrznych przy projektach 
realizowanych przez GDDKiA wynika z wymagań instytucji finansowych (banków) 
oraz wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z dnia 12 stycznia 2006 r., 
sygn. P/05/065, KKT-41001-4/05, w którym to organ kontrolny zarzucił GDDKiA 
brak dostatecznego wsparcia firm doradczych wyspecjalizowanych w drogownictwie 
przy prowadzeniu negocjacji Aneksu nr 5 do Umowy Koncesyjnej z dnia 19 września 
1997 r. na budowę autostrady płatnej A4 na odcinku Katowice – Kraków. Dodam, 
że partnerzy prywatni (w tym koncesjonariusze i Wykonawca elektronicznego sys-
temu poboru opłat viaTOLL) mają zapewnione wsparcie profesjonalnych doradców, 
w związku z czym Strona Publiczna dla pełnego zabezpieczenia interesów Skarbu 
Państwa jest zobowiązana do nie mniejszego udziału we współpracy profesjonalnych 
doradców zewnętrznych.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej trybu zlecania przez GDDKiA zamówień pu-
blicznych z zakresu doradztwa prawnego kancelarii Wierzbowski Eversheds Sp. k., 
uprzejmie informuję, iż wszystkie procedury prowadzące do powierzenia wykonywania 
zadań z obszaru obsługi prawnej kancelarii zlecane były na podstawie oraz zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wybór 
przez GDDKiA określonych trybów zlecania zamówień publicznych był więc prawidło-
wy, przy czym podkreślenia wymaga fakt, że prawidłowość wyboru trybu zlecania ww. 
zamówień przez GDDKiA nie została zakwestionowana przez NIK. W związku z powyż-
szym zarzuty formułowane przez Panów senatorów, odnoszące się do trybu zawierania 
przedmiotowych umów, uważam za niezasadne.

Poniżej uprzejmie przedstawiam szczegółowe wyjaśnienia dotyczące trybu, w ja-
kim zostały zawarte poszczególne umowy, o których mowa jest w oświadczeniu Panów 
Senatorów.

Umowy nr 2312, 2459, 2460 i 2620 zostały zawarte z Kancelarią Wierzbowski 
Eversheds Sp. k. zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ustawy Prawo zamó-
wień publicznych, w trybie zamówienia z wolnej ręki (tj. na podstawie art. 66 i nast. 
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w związku z art. 5 ww. ustawy). W związku z wejściem w życie w dniu 29 stycznia 
2010 r. ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 223, poz. 1778) Umowy nr 2746 
i 2906 zawarte zostały z Kancelarią Wierzbowski Eversheds Sp. k. w trybie zamó-
wienia z wolnej ręki na podstawie art. 1 ust. 5 pkt b ww. ustawy. Natomiast Umowa 
nr 3253 zawarta została z Kancelarią Wierzbowski Eversheds Sp. k. w trybie prze-
targu nieograniczonego. Reasumując wszystkie postępowania, dotyczące ww. umów, 
były przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, zatem były legalne, rzetelne, 
gospodarne i celowe.

Jednocześnie, odpowiadając na pytanie Panów Senatorów, informuję, że w latach 
2008–2013 GDDKiA zawarła 19 umów z Kancelarią Wierzbowski Eversheds Sp. k., 
w tym 11 umów dotyczyło m.in. kwestii związanych z wdrażaniem i realizacją Krajo-
wego Systemu Poboru Opłat. W załączeniu przedkładam tabelę prezentującą zawarte 
umowy, wraz ze wskazaniem okresu ich obowiązywania oraz maksymalnych kwot, 
których umowy dotyczyły. Podane w ww. zestawieniu kwoty obejmują maksymalną 
wysokość kosztów, wydatkowanych na podstawie ww. umów. Wszystkie usługi o cha-
rakterze prawnym rozliczane były i są w GDDKiA na podstawie zaakceptowanych 
miesięcznych zestawień czynności, obejmujących swym zakresem wszystkie czynno-
ści doradcze przy realizowanych w danym miesiącu projektach. Przy każdej czynności 
wskazana jest osoba wykonująca daną czynność, data wykonania i czas poświęcony 
na jej realizację. Wynagrodzenie jest płatne na podstawie zbiorczego czasu pracy, jako 
suma iloczynu stawki godzinowej (wskazanej w umowie z doradcą) oraz liczby godzin 
przepracowanych w danym miesiącu przez poszczególnych ekspertów.

Koszty poniesione na obsługę prawną we wskazanym powyżej zakresie stanowią 
szacunkowo 0,028% budżetu GDDKiA wydatkowanego w latach 2008–2013.

W tym miejscu należy podkreślić, że umowy zawarte z Kancelarią Wierzbowski 
Eversheds Sp. k., z wyjątkiem Umowy nr 3253, swym zakresem obejmowały nie tylko 
doradztwo przy wdrażaniu i realizacji Krajowego Systemu Poboru Opłat, ale także 
wsparcie prawne przy różnych projektach autostradowych i innych dróg krajowych, 
realizowanych przez GDDKiA.

Pragnę poinformować, że GDDKiA pozytywnie ocenia jakość świadczonych usług, 
czego wyrazem było m.in. wystawienie dla Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sp. k. 
siedemnastu pozytywnych referencji w latach 2008–2013.

W załączeniu do niniejszego pisma przedstawiam informację na temat strategicz-
nych zadań realizowanych przez GDDKiA, przy których niezbędne było doradztwo 
prawne Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sp. k.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Załącznik 1

Nr umowy Wykonawca
Okres umowy

OD DO Brutto PLN

umowy, których drzedmiotem były m.in. działania związane z KSPO

2153/08 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 09.07.2008 31.09.2009 2 000 000,00

2312/08 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 19.11.2008 31.09.2009 3 000 000,00

2459/09 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 26.06.2009 31.12.2010 2 440 000,00

2460/09 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 09.06.2009 31.07.2009 622 200,00

2620/10 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 27.01.2010 31.12.2010 2 440 000,00

2746/10 Wierzbowski Eversheds Sp. k, 10.08.2010 30.12.2011 3 660 000,00

Aneks nr 1 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 03.01.2011 30.12.2011

2775/10 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 15.09.2010 29.09.2010 41 964,88

2906/11 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 15.04.2011 30.06.2012 3 690 000,00

Aneks nr 1 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 30.03.2012 30.06.2012

Aneks nr 2 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 18.05.2012 30.06.2012

Aneks nr 3 Wierzbowski Eversheds sp. k. 29.06,2012 31.08.2012

3234/12 Wierzbowski Eversheds Sp. k 30.07.2012 30.09.2012 68 880,00

3252/12 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 28.08.2012 31.12.2014 4 303 770,00

3253/12 Wierzbowski Eversheds Sp. k 28.08.2012 31.12.2014 3 672 472,5

umowy, których drzedmiotem były działania niezwiązane z KSPO

11514/06 Wierzbowski Eversheds Sp. k 24.07.2006 na czas trwania 
sporu sądowego

246 043,52

1668/07 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 17.01.2007 na czas trwania 
sporu sądowego

496 695,97

1717/07 Wierzbowskl Eversheds Sp. k. 12.03.2007 30.06.2008 1999 997,24

3066/11 
3 aneksy

Wierzbowski Eversheds Sp. k. 28.09.2011 31.12.2014 4 000 000,00

3226/12 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 18.07.2012 31.07.2014 1 063 180,99

3388/12 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 18.07.2013 31.12.2014 787 200,00

34S7/13 
1 aneks

Vierzbowski Eversheds Sp. k. 07.08.2013 31.12.2015 1 666 650,00

3417/13 Wierzbowski Eversheds Sp. k. 17.06.2013 30.09.2013 69 217,51
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Załącznik 2

Informacja nt. strategicznych zadań realizowanych drzez GDDKiA, 
drzy których niezbędne było doradztwo drawne 

Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sd. k.

1) W zakresie autostrady A1 Stryków I – Pyrzowice
∙ W latach 2007–2008 – opracowanie Informacji o Warunkach Przetargu oraz 

projektu umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A1, na odcinku 
Stryków I – Pyrzowice.

∙ W okresie od października 2008 do stycznia 2009 – negocjacje warunków Umo-
wy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A1 Stryków I – Pyrzowice. Podpi-
sanie Umowy o budowę i eksploatację autostrady A1 Stryków I – Pyrzowice na-
stąpiło w dniu 22 stycznia 2009 r. (tzw. uzyskanie zamknięcia komercyjnego).

Informacja nt. zakresu umowy z Autostradą Południe SA:
1.  „Definicje/Interpretacja”
1.1. „Definicje”
1.2. „Interpretacja”
2.  „Przedmiot umowy”
2.1. „Przedmiot umowy/Okres trwania umowy”
2.2. „Okres trwania umowy”
3.  „Prace przygotowawcze”
3.1. „Decyzje Lokalizacyjne”

– „Uzyskanie Decyzji Lokalizacyjnych”
– „Skutki zmian Decyzji Lokalizacyjnych”
– „Przeprowadzanie zmian Decyzji Lokalizacyjnych”

3.2. „Decyzje Środowiskowe”
– „Uzyskanie Decyzji Środowiskowych”
– „Skutki zmian Decyzji Środowiskowych”
– „Przeprowadzanie zmian Decyzji Środowiskowych”
– „Dodatkowe obowiązki”

3.3. „Nabycie pasa drogowego autostrady oraz gruntów dodatkowych”
– „Nabywanie gruntów”

3.4. „Przeniesienie posiadania Pasa Drogowego Autostrady oraz Gruntów Dodat-
kowych”
– „Porozumienie o przeniesieniu posiadania Pasa Drogowego Autostrady oraz 

Gruntów Dodatkowych”
3.5. „Udostępnienie Pasa Drogowego Autostrady oraz Gruntów Dodatkowych przed 

przeniesieniem posiadania”
– „Udostępnienie Spółce części Pasa Drogowego Autostrady oraz Gruntów Do-

datkowych przed zawarciem odpowiedniego Protokołu z przekazania gruntu 
stanowiącego Pas Drogowy Autostrady lub Gruntów Dodatkowych”

3.6. „Niezależny Inżynier, Kierownik Budowy”
– „Niezależny Inżynier”
– „Rozstrzygnięcia Niezależnego Inżyniera”
– „Kierownik Budowy”

3.7. „Dokumenty Spółki”
4.  „Prace Projektowe”
4.1. „Dokumentacja Projektowa”

– „Podmiot zobowiązany”
– „Przygotowanie Dokumentacji Projektowej”
– „Projekty Systemów”
– „Projekt Nawierzchni”
– „Nadzór autorski”

4.2. „Zmiany w Dokumentacji Projektowej”
– „Zmiany w stosunku do DTZ”
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– „Tryb wprowadzania zmian”
– „Zmiany konieczne z uwagi na Zmiany Przepisów Prawa”

4.3. „Odbiór/Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej”
– „Ocena Dokumentacji Projektowej”
– „Wprowadzenie zmian oraz zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej”

4.4. „Dokumentacja Powykonawcza”
– „Podmiot zobowiązany”
– „Zatwierdzenie Dokumentacji Powykonawczej”

4.5. „Odpowiedzialność za Dokumentację Projektową i Dokumentację Powyko-
nawczą”

4.6. „Przekazanie Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej”
4.7. „Prawa Autorskie do Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powyko-

nawczej”
– „Oświadczenia Spółki”
– „Przejście praw autorskich”
– „Licencja dla Spółki”

5.  „Budowa”
5.1. „Zakres Robót”
5.2. „Decyzje administracyjne dotyczące budowy”
5.3. „Sposób prowadzenia Robót”

– „Teren Budowy”
– „Wyposażenie pracowników”
– „Zalecenia w zakresie prowadzenia Robót”
– „Zanieczyszczenia gruntu”

5.4. „Obiekty Archeologiczne”
– „Tytuł prawny”
– „Nadzór archeologiczny”
– „Usunięcie Obiektów Archeologicznych/Badania archeologiczne”

5.5. „Obiekty Budowlane”
5.6. „Obiekty Istniejące”
5.7. „Materiały Budowlane”
5.8. „Oddanie do Użytkowania”
5.9. „Odbiór Końcowy”

– „Rozpoczęcie i kontrola”
– „Wynik kontroli”
– „Sukcesywne Odbiory Końcowe”

6. „Finansowanie”
6.1. „Finansowanie”

– „Podmiot odpowiedzialny”
– „Oświadczenie o dysponowaniu środkami”
– „Audyt Modelu Finansowego”

6.2. „Zmiana Finasowania”
– „Zgoda Zamawiającego”
– „Korzyści finansowe ze Zmiany Finansowania”
– „Zwrot części korzyści Zamawiającemu”

7.  „Eksploatacja”
7.1. „Ogólne Zasady Eksploatacji Autostrady”

– „Okres Eksploatacji”
– „Podmiot Odpowiedzialny”
– „Zasady Eksploatacji”

7.2. „Dostępność Autostrady”
– „Zapewnienie dostępności”
– „Ograniczenie dostępności”

7.3. „Bezpieczeństwo”
– „Podmiot odpowiedzialny”
– „Skutki nienależytego zapewnienia bezpieczeństwa”



46. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r.90

7.4. „Policja Drogowa, Administracja Drogowa i Służby Ratownicze (Pogotowie Ra-
tunkowe, Straż Pożarna)”
– „Plan Ratowniczy”
– „Zasady współpracy z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunko-

wym i jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego”
7.5. „Ochrona Środowiska/Zabytki”

– „Ochrona środowiska podczas Eksploatacji”
– „Opieka nad zabytkami”

7.6. „Kompetencje Zarządcy Drogi”
– „Delegacja obowiązków i uprawnień”

7.7. „Korzystanie z Autostrady przez Spółkę”
– „Warunki korzystania z Pasa Drogowego Autostrady”
– „Umowy z podwykonawcami w zakresie korzystania z części Pasa Drogowe-

go Autostrady”
– „Rozbudowa Miejsc Obsługi Podróżnych”

7.8. „Remont, utrzymanie i ochrona Autostrady, budowa podczas eksploatacji”
– „Wymogi techniczne”
– „Prace Projektowe, Roboty”

7.9. „Opłaty za przejazd oraz płatności umowne”
– „Zasady Ogólne”
– „Wysokość Opłat za Przejazd”
– „Zmiana wysokości Opłat za Przejazd (Zmiana Przepisów Prawa)”
– „Procedura podwyższenia Opłaty za Przejazd”
– „Obniżenie wysokości Opłat za Przejazd”
– „Przychód Przysługujący Spółce/Płatność Umowna”
– „Waloryzacja Płatności Umownej oraz Opłaty za Przejazd”
– „Zaokrąglanie wartości”
– „Zwolnienia od opłat”
– „System Poboru Opłat”
– „Wdrożenie elektronicznego poboru opłat”

7.10. „Rozliczenia pomiędzy Spółką a Zamawiającym”
– „Ogólne Warunki Płatności”
– „VAT”
– „Waluta”
– „Spór co do należności”
– „Pojazdy nienormatywne”
– „Zasada minimalizacji szkód”
– „Płatności dokonywane przez Zamawiającego na rzecz Spółki”
– „Płatności dokonywane przez Spółkę na rzecz Zamawiającego”
– „Potrącenia z Przychodu Przysługującego Spółce”
– „Ograniczenie dostępności”
– „Bezpieczeństwo”
– „Zakaz ustanawiania zabezpieczeń na przychodzie”

7.11. „Budowa Dodatkowego Zasadniczego Pasa Ruchu”
7.12. „Zmiany dotyczące budowy i eksploatacji Autostrady”

– „Zmiany na wniosek Spółki”
– „Zmiany na żądanie Zamawiającego”

8.  „Terminy”
8.1. „Prace Projektowe i Budowa”
8.2. „Eksploatacja”
8.3. „Umowne warunki zawieszające”
9.  „Rozwiązanie/wypowiedzenie umowy przez Strony”
9.1. „Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego”
9.2. „Wypowiedzenie umowy przez Spółkę”
9.3. „Skuteczność wypowiedzenia”

– „Skuteczność wypowiedzenia”
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– „Spór na tle wypowiedzenia Umowy”
– „Wykonywanie Umowy pomimo rozwiązania”

9.4. „Rozliczenia w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu trwania 
umowy”
– „Rozwiązanie Umowy z powodu Siły Wyższej”
– „Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Spółki”
– „Rozwiązanie Umowy przez Spółkę z przyczyn leżących po stronie Zamawia-

jącego”
9.5. „Opcja kupna („Call option”)”

– „Umowa z akcjonariuszami/wspólnikami”
– „Wykonanie opcji kupna”

10.    „Siła wyższa i przypadki odszkodowawcze”
10.1. „Postępowanie w przypadku wystąpienia siły wyższej”

– „Zawiadomienie”
– „Koszty”
– „Zawiadomienie o kosztach”
– „Rozwiązanie Umowy”

10.2. „Odszkodowanie z tytułu przypadku odszkodowawczego”
10.3. „Akceptacja kosztów i wydatków przez Zamawiającego”
11.    „Obowiązki sprawozdawcze Spółki”
11.1. „Zasady ogólne”
11.2. „Raporty dotyczące oceny kondycji finansowej Spółki”
11.3. „Raport miesięczny z postępu robót”
11.4. „Raport roczny dotyczący robót i eksploatacji”
11.5. „Raporty miesięczne podczas eksploatacji”
11.6. „Raporty, zestawienia, ewidencje będące podstawą rozliczeń z Zamawiającym”
11.7. „Audyt”
12.    „Umowy Ubezpieczenia”
12.1. „Zasady Ogólne”

– „Zakres ubezpieczeń”
13.    „Zwrot Autostrady/Prace przed zwrotem Autostrady”
13.1. „Zwrot Autostrady”

– „Warunki Zwrotu Autostrady”
13.2. „Prace przed Zwrotem Autostrady”

– „Plan prac remontowych”
– „Prace remontowe”
– „Kontrola po wykonaniu prac”

13.3. „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”
13.4. „Odbiór Pogwarancyjny/Mechanizm dokonywania odbioru, sposób/termin 

usuwania wad/usterek”
– „Odbiór pogwarancyjny”
– „Wykaz prac”
– „Kontrola po wykonaniu prac”

14.    „Podwykonawcy/Cesja”
14.1. „Podwykonawcy – Zasady ogólne”
14.2. „Cesja”
15.    „Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Spółki”
15.1. „Zasady ogólne – Punkty karne

– „Potrącenie”
15.2. „Zakres odpowiedzialności Zamawiającego/skutki”

– „Weryfikacja przez Niezależnego Inżyniera”
16.    „Rozwiązywanie sporów”
16.2. „Wzajemne konsultacje”
16.3. „Przekazanie sporu do Eksperta lub Arbitrów”

– „Zawiadomienie”
– „Kryteria”
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– „Decyzje”
– „Postępowanie sądowe”
– „Obowiązek wykonywania Umowy”

16.4. „Szczególne postanowienia dotyczące Eksperta”
16.5. „Szczególne postanowienia dotyczące Zespołu Arbitrów”
16.6. „Spory pomiędzy Stronami a Niezależnym Inżynierem”
17.    „Drogi alternatywne”
18.    „Postanowienia dotyczące Spółki”
18.1. „Spółka Celowa”
19.    „Wynagrodzenie”
20.    „Kontrola jakości podczas okresu trwania umowy”
21.    „Postanowienia końcowe”
21.1. „Kontakty”
21.2. „Powiadomienia”
21.3. „Częściowa nieważność lub niewykonalność umowy”
21.4. „Zmiany umowy”
21.5. „Licencje”
21.6. „Poufność”
21.7. „Publiczne Oświadczenia”
21.8. „Zobowiązanie do współpracy”
21.9. „Odpowiednie stosowanie”
21.10. „Prawo właściwe”
21.11. „Język umowy”
21.12. „Egzemplarze”

Integralną część Umowy stanowią również Załączniki:
Załącznik Nr 1 – „Dokument Zakresu Budowy”
Załącznik Nr 2 – „Zestawienie Decyzji Lokalizacyjnych”
Załącznik Nr 3 – „Zestawienie Decyzji Środowiskowych” – nie wykorzystano
Załącznik Nr 4 – „Wykaz Gruntów Stanowiących Pas Drogowy Autostrady
     lub Gruntów Dodatkowych”
Załącznik Nr 5 – „Porozumienie o Przeniesieniu Posiadania Pasa Drogowego
     Autostrady”
Załącznik Nr 5a – „Porozumienie o Przeniesieniu Posiadania Gruntów Dodatkowych”
Załącznik Nr 6 – „Protokół z Przekazania Gruntu Stanowiącego Pas Drogowy
     Autostrady”
Załącznik Nr 6a – „Protokół z Przekazania Gruntów Dodatkowych”
Załącznik Nr 7 – „Dokumentacja Techniczna Zamawiającego”
Załącznik Nr 8 – „Model finansowy”
Załącznik Nr 9 – „Wymagania Dotyczące Eksploatacji”
Załącznik Nr 10 – „Wymagania Dotyczące Ochrony Środowiska”
Załącznik Nr 11 – „Zasady współpracy z administracją drogową, Policją, pogotowiem
       ratunkowym i jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego”
Załącznik Nr 12 – „Zasady Korzystania z Autostrady przez Spółkę”
Załącznik Nr 13 – „Tryb wyboru podwykonawcy w zakresie eksploatacji i utrzymania
       MOP lub OUA”
Załącznik Nr 14 – „System Poboru Opłat”
Załącznik Nr 15 – „System Zarządzania Ruchem”
Załącznik Nr 16 – „System Łączności Autostradowej”
Załącznik Nr 17 – „System Gromadzenia Danych Statystycznych o Ruchu”
Załącznik Nr 18 – „Umowa Opcji Call”
Załącznik Nr 19 – „Wzory Raportów i Sprawozdań”
Załącznik Nr 20 – „Wymagania Dotyczące Ewidencjonowania Dokumentów przez
       Spółkę”
Załącznik Nr 21 – „Warunki Zwrotu Autostrady”
Załącznik Nr 22 – „Procedury Uzgadniania Projektu Budowlanego”
Załącznik Nr 23 – „Harmonogram Przekazywania Gruntów”
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Załącznik Nr 24 – „Harmonogram”
Załącznik Nr 25 – „Projekt Umowy z Niezależnym Inżynierem”
Załącznik Nr 26 – „Zatwierdzone Pokrycie Ubezpieczeniowe”
Załącznik Nr 27 – „Umowa o odpłatne korzystanie z Pasa Drogowego Autostrady”
Załącznik Nr 28 – „Harmonogram Zwrotu Kosztów”
Załącznik Nr 29 – „Program rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych”

plus następujące tabele:
Tabela Nr 4
Tabela Nr 5.

∙ W okresie od 22 stycznia 2009 do 22 stycznia 2010 – negocjacje zamknięcia fi-
nansowego z następującymi bankami: EBI, EBOiR, Pekao SA, Societe General, 
UniCredit.

∙ Obecnie – wsparcie prawne w toczącym się postępowaniu sądowym w zakresie 
sporu z Autostradą Południe SA o zapłatę za projekt budowlany.

2) W zakresie autostrady A2 Stryków I – Konotoda
∙ W okresie od sierpnia 2007 do maja 2008 – II etap postępowania przetargo-

wego (przetarg ograniczony) na budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 
na odcinku Stryków I – Konotopa, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 
27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, w tym przy opracowaniu Informacji o Warunkach Przetargu.

∙ W okresie od maja 2008 do lipca 2008 – przygotowanie projektu umowy o bu-
dowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków I – Konotopa do 
negocjacji ze spółką Autostrada Południe SA.

∙ W okresie od maja 2008 do lipca 2008 – przygotowanie projektu umowy o bu-
dowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków I – Konotopa do 
negocjacji ze spółką Autostrada Mazowsze SA.

∙ W okresie od lipca 2008 do stycznia 2009 – III etap postępowania przetargowe-
go (negocjacje warunków umowy) na budowę i eksploatację autostrady płatnej 
A2, na odcinku Stryków I – Konotopa, prowadzonego na podstawie ustawy 
z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fun-
duszu Drogowym, równolegle ze Autostradą Południe SA oraz Autostradą Ma-
zowsze SA.

W zakresie autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin
∙ Przygotowanie Aneksu nr 8 do Umowy Koncesyjnej z dnia 12 września 1997 r. 

na Budowę i Eksploatację Początkowego Odcinka o Oddzielnym Finansowaniu, 
Autostrady Płatnej A2 pomiędzy Ministrem TBiGM a Autostradą Wielkopolską 
SA – Aneks dotyczy kwestii związanych z realizacją i eksploatacją węzłów Głu-
chowo i Kleszczewo w zmienionym kształcie, wnioskowanym przez GDDKiA.

∙ Proces refinansowania projektu, ze względu na ryzyka strony publicznej związa-
ne m.in. z uruchomieniem gwarancji Skarbu Państwa na kwotę ok. 800 mln zł 
oraz naruszeniem Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Holandii 
o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z dn. 7 września 1992 r.

3) W zakresie autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl
∙ Umowa o budowę i eksploatację Odcinka II autostrady płatnej A2, zawartej 

w dniu 30 sierpnia 2008 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Autostradą 
Wielkopolską SA.

Informacja nt. zakresu umowy dla Odcinka II autostrady dłatnej A2:
1.  DEFINICJE/INTERPRETACJA
1.1. DEFINICJE
1.2. INTERPRETACJA
2.  PRZEDMIOT UMOWY I OKRES TRWANIA UMOWY
2.1. PRZEDMIOT UMOWY
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2.2. OKRES TRWANIA UMOWY
3.  PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3.1. DECYZJE LOKALIZACYJNE

– Uzyskanie Decyzji Lokalizacyjnych
– Skutki niektórych zmian Decyzji Lokalizacyjnych
– Przeprowadzanie zmian Decyzji Lokalizacyjnych

3.2. DECYZJE ŚRODOWISKOWE
– Uzyskanie Decyzji Środowiskowych
– Przeprowadzenie Zmian Decyzji Środowiskowych
– Skutki niektórych zmian Decyzji Środowiskowych
– Koszty

3.3. NABYCIE PASA DROGOWEGO ODCINKA II
– Nabywanie gruntów

3.4. PRZENIESIENIE POSIADANIA PASA DROGOWEGO ODCINKA II
– Porozumienie o przeniesieniu posiadania Pasa Drogowego Odcinka II

3.5. UDOSTĘPNIENIE PASA DROGOWEGO ODCINKA II PRZED PRZEKAZANIEM 
SPÓŁCE GRUNTÓW
– Udostępnienie Spółce Pasa Drogowego Odcinka II przed przekazaniem Spół-

ce gruntów danego Pododcinka
3.6. NIEZALEŻNY INŻYNIER

– Niezależny Inżynier
3.7. DOKUMENTY SPÓŁKI
4.  PRACE PROJEKTOWE
4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

– Zakres zobowiązania Spółki
– Projekty Systemów i zgodność z Obiektami Odcinka I
– Projekt Nawierzchni
– Nadzór autorski

4.2. ZMIANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
– Tryb wprowadzania zmian

4.3. UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
– Ocena Dokumentacji Projektowej

4.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
– Podmiot zobowiązany
– Zatwierdzenie Dokumentacji Powykonawczej

4.5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ I DOKUMENTA-
CJĘ POWYKONAWCZĄ

4.6. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI POWY-
KONAWCZEJ

4.7. PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DO DOKUMEN-
TACJI POWYKONAWCZEJ
– Oświadczenia Spółki
– Przejście praw autorskich

5.  BUDOWA
5.1. ZAKRES ROBÓT
5.2. DECYZJE ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE BUDOWY
5.3. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT

– Teren Budowy
– Wyposażenie pracowników
– Zalecenia w zakresie prowadzenia Robót
– Zanieczyszczenia gruntu i materiały niebezpieczne

5.4. OBIEKTY ARCHEOLOGICZNE
– Tytuł prawny
– Nadzór archeologiczny
– Usunięcie Obiektów Archeologicznych/ Badania archeologiczne

5.5. OBIEKTY BUDOWLANE
5.6. OBIEKTY ISTNIEJĄCE
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5.7. MATERIAŁY BUDOWLANE
5.8. ODDANIE DO UŻYTKOWANIA
5.9. ODBIÓR KOŃCOWY

– Rozpoczęcie i kontrola
– Wynik kontroli
– Sukcesywne Odbiory Końcowe

6.  FINANSOWANIE
6.1. FINANSOWANIE

– Podmiot odpowiedzialny
– Oświadczenie o dysponowaniu środkami
– Uzgodniona Wewnętrzna Stopa Zwrotu
– Audyt Modelu Finansowego
– Zakres audytu Modelu Finansowego
– Minimalne kryteria wyboru audytora Modelu Finansowego

6.2. ZMIANA FINANSOWANIA
– Zgoda Zamawiającego
– Korzyści ze Zmiany Finansowania

7.  EKSPLOATACJA
7.1. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI ODCINKA II

– Okres Eksploatacji
– Podmiot Odpowiedzialny
– Zasady Eksploatacji

7.2. DOSTĘPNOŚĆ ODCINKA II
– Zapewnienie dostępności
– Ograniczenie dostępności

7.3. BEZPIECZEŃSTWO
– Podmiot odpowiedzialny
– Skutki nienależytego zapewnienia bezpieczeństwa

7.4. POLICJA DROGOWA, ADMINISTRACJA DROGOWA I SŁUŻBY RATOWNICZE 
(POGOTOWIE RATUNKOWE, STRAŻ POŻARNA)
– Plan Ratowniczy
– Zasady współpracy z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunko-

wym i jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego
7.5. OCHRONA ŚRODOWISKA/ZABYTKI

– Ochrona środowiska podczas Eksploatacji
– Opieka nad zabytkami

7.6. KOMPETENCJE ZARZĄDCY DROGI
– Delegacja obowiązków i uprawnień

7.7. KORZYSTANIE Z ODCINKA II PRZEZ SPÓŁKĘ
– Warunki korzystania z Pasa Drogowego Odcinka II
– Obiekty Dodatkowe
– Umowy z Poddzierżawcami Obiektów Dodatkowych w zakresie korzystania 

z części Pasa Drogowego Odcinka II
7.8. REMONT, UTRZYMANIE I OCHRONA ODCINKA II, BUDOWA PODCZAS EKS-

PLOATACJI
– Wymogi techniczne
– Prace Projektowe, Roboty podczas Eksploatacji

7.9. WYNAGRODZENIE, KWOTA GŁÓWNA, KWOTA PODSTAWOWA I OPŁATA ZA 
DOSTĘPNOŚĆ
– Wynagrodzenie
– Kwota Główna
– Określenie wysokości Kwoty Podstawowej
– Doręczenia Zawiadomienia o Kwocie Podstawowej
– Faktury i płatność Kwoty Podstawowej
– Przelew Kwoty Podstawowej
– Pozostałe warunki dotyczące Kwoty Podstawowej
– Opłata za dostępność
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– Miesięczne Raporty Dotyczące Eksploatacji i faktury na kwotę Opłaty za 
Dostępność

– Płatność Opłaty za Dostępność
– Zakwestionowane kwoty Opłaty za Dostępność
– Odpowiedź Spółki na zakwestionowane kwoty Opłaty za Dostępność
– Rozstrzygnięcie sporu w zakresie Opłaty za Dostępność

7.10. OPŁATY ZA PRZEJAZD
– Wysokość Opłat za Przejazd
– Zmiana wysokości Opłat za Przejazd
– Zwolnienia od opłat
– System Poboru Opłat
– Wdrożenie elektronicznego poboru opłat

7.11. ROZLICZENIA POMIĘDZY SPÓŁKĄ A ZAMAWIAJĄCYM W ZAKRESIE OPŁAT 
ZA PRZEJAZD
– Ogólne Warunki Płatności
– Podatek od towarów i usług (VAT) 
– Pojazdy nienormatywne
– Zakaz ustanawiania zabezpieczeń na Opłatach za Przejazd

7.12. ZMIANY ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI ODCINKA II
7.13. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ POMIĘDZY STRONAMI

– Waluta
– Zasada minimalizacji szkód

8.  TERMINY
8.1. PRACE PROJEKTOWE I BUDOWA
8.2. EKSPLOATACJA
9.  ROZWIĄZANIE/WYPOWIEDZENIE
9.2. WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Z PRZYCZYN, ZA KTÓ-

RE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI SPÓŁKA
9.3. WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZE WZGLĘDU NA IN-

TERES PUBLICZNY
9.4. WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ SPÓŁKĘ Z PRZYCZYN, ZA KTÓRE ODPO-

WIEDZIALNOŚĆ PONOSI ZAMAWIAJĄCY
9.5. SKUTECZNOŚĆ WYPOWIEDZENIA

– Skuteczność Wypowiedzenia
– Spór na tle wypowiedzenia Umowy
– Wykonywanie Umowy pomimo rozwiązania

9.6. OCHRONA PROJEKTU
9.7. ROZLICZENIA W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY PRZED UPŁYWEM 

OKRESU TRWANIA UMOWY
– Rozwiązanie z powodu Siły Wyższej
– Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Spółki
– Rozwiązanie Umowy ze względu na interes publiczny oraz z przyczyn leżą-

cych po stronie Zamawiającego
10. SIŁA WYŻSZA I OPÓŹNIENIA NIEUNIKNIONE
10.1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SIŁY WYŻSZEJ I OPÓŹ-

NIEŃ NIEUNIKNIONYCH
– Zawiadomienie
– Skutki

11.   OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE SPÓŁKI
11.1. ZASADY OGÓLNE
11.2. SZCZEGÓŁOWE RAPORTY
11.3. RAPORTY, ZESTAWIENIA, EWIDENCJE BĘDĄCE PODSTAWĄ ROZLICZEŃ 

Z ZAMAWIAJĄCYM
11.4. AUDYT
12.   UMOWY UBEZPIECZENIA
12.1. ZASADY OGÓLNE
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12.2. WYMOGI MINIMALNE
12.3. UBEZPIECZENIE WYKONAWCÓW / PAKIET UBEZPIECZEŃ
12.4. UBEZPIECZENIA

– Zakres ubezpieczeń
13.    ZWROT ODCINKA II/PRACE PRZED ZWROTEM ODCINKA II
13.1. ZWROT ODCINKA II

– Warunki Zwrotu Odcinka II
13.2. PRACE PRZED ZWROTEM ODCINKA II

– Plan prac remontowych
– Prace remontowe
– Kontrola po wykonaniu prac

13.3. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
14.    PODWYKONAWCY, PRZELEW/WSTĄPIENIE W MIEJSCE SPÓŁKI
14.1. PODWYKONAWCY – ZASADY OGÓLNE
14.2. PRZELEW/WSTĄPIENIE W MIEJSCE SPÓŁKI
15.    SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
15.1. ISTOTNE NEGATYWNE ZDARZENIA
15.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRACONE KORZYŚCI
16.   SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ
16.1. ZASADY OGÓLNE
16.2. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO/SKUTKI

– Weryfikacja przez Niezależnego Inżyniera
17.   ODSZKODOWANIE

– Ograniczenie odpowiedzialności Spółki i Inwestorów Podporządkowanych
18.   ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
18.1. WZAJEMNE KONSULTACJE
18.2. PRZEKAZANIE SPORU DO EKSPERTA

– Zawiadomienie
– Kryteria
– Decyzje
– Skutki braku akceptacji decyzji
– Obowiązek wykonywania Umowy

18.3.   ARBITRAŻ
18.4.   SPORY POMIĘDZY STRONAMI A NIEZALEŻNYM INŻYNIEREM
19.      DROGI ALTERNATYWNE
20.      POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPÓŁKI
20.1.   SPÓŁKA CELOWA
21.      WYNAGRODZENIE
22.      KONTROLA JAKOŚCI PODCZAS OKRESU TRWANIA UMOWY
23.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
23.1.   KONTAKTY
23.2.   POWIADOMIENIA
23.3.   CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ LUB NIEWYKONALNOŚĆ UMOWY
23.4.   ZMIANY UMOWY
23.5.   LICENCJE
23.6.   POUFNOŚĆ
23.7.   PRAWO WŁAŚCIWE
23.8.   JĘZYK UMOWY
23.9.   EGZEMPLARZE
23.10. ZOBOWIĄZANIA GENERALNEGO DYREKTORA
23.11. WARUNKI UMOWNE

Integralną część Umowy stanowią również Załączniki:
Załącznik Nr 1 „Dokumentacja Techniczna Zamawiającego”,
Załącznik Nr 2 „Dokument Zakresu Budowy”,
Załącznik Nr 3 „Zestawienie Decyzji Lokalizacyjnych”,
Załącznik Nr 4 „Zestawienie Decyzji Środowiskowych”,
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Załącznik Nr 5 „Porozumienie o Przeniesieniu Posiadania Pasa Drogowego Odcinka II”,
Załącznik Nr 6 „Protokół z Przekazania Gruntu Stanowiącego Pas Drogowy Odcinka II”,
Załącznik Nr 7 „Wykaz Gruntów Stanowiących Pas Drogowy Odcinka II”,
Załącznik Nr 8 „Harmonogram”,
Załącznik Nr 9 „Procedury Uzgadniania Projektu Budowlanego”,
Załącznik Nr 10 „Zasady Korzystania z Odcinka II przez Spółkę”,
Załącznik Nr 11 „Wymagania Dotyczące Eksploatacji”,
Załącznik Nr 12 „Wymagania Dotyczące Ochrony Środowiska”,
Załącznik Nr 13 „System Gromadzenia Danych Statystycznych o Ruchu”,
Załącznik Nr 14 „Zasady Współpracy z Administracją Drogową, Policją, Pogotowiem 
Ratunkowym oraz Jednostkami Pogotowia Ratowniczo-Gaśniczego”,
Załącznik Nr 15 „System Poboru Opłat”,
Załącznik Nr 16 „Wzory Raportów i Sprawozdań”,
Załącznik Nr 17 „Tryb Wyboru Poddzierżawcy w Celu Realizacji Obiektów Dodatko-
wych na MOP-ach”,
Załącznik Nr 18 „Warunki Zwrotu Odcinka II”,
Załącznik Nr 19 „Warunki Ubezpieczenia”,
Załącznik Nr 20–A „Kwota Podstawowa”,
Załącznik Nr 20–B „Opłata za Dostępność”,
Załącznik Nr 20-C „Rozliczenia z tytułu obciążeń podatkowych w związku z płatno-
ściami na rzecz Kredytodawców Komercyjnych”,
Załącznik Nr 21 „Księga Założeń oraz Model Finansowy”,
Załącznik Nr 22 „Umowa z Niezależnym Inżynierem”,
Załącznik Nr 23 „Dopuszczenie do Ruchu Odcinka II”,
Załącznik Nr 24 „Porozumienie w Sprawie Początkowych Prac Budowlanych i Prac 
Przygotowawczych Odcinka II”, z następującymi załącznikami:
(i) Wykaz Nr 1 „Zestawienie Kosztów Prac Przygotowawczych”,
(ii) Wykaz Nr 2a „Harmonogram Postępu Robót”,
(iii) Wykaz Nr 2b „Miesięczny Harmonogram Płatności”,
(iv) Wykaz 2c „Tabela zbiorcza kwot dla celów PPBiPP”,
(v) Wykaz 3a i 3b „Harmonogram rzeczowo-finansowy w układzie dwutygodnio-
wym dla celów PPBiPP”,
Załącznik Nr 25 „Wzór Umowy o Oddanie do Odpłatnego Korzystania”,
Załącznik Nr 26 „Niektóre Konsekwencje Podatkowe Umowy”.

∙ Aneksy do Umowy o budowę i eksploatację Odcinka II autostrady płatnej A2 
(UBE):
– Aneks nr 1 z 30 marca 2009 r. – ze względu na nieosiągnięcie przez Koncesjo-

nariusza Zamknięcia Finansowego, wyznaczono jego nowy termin (30 czerwca 
2009 r.) oraz uregulowano kwestię odkupienia przez Stronę Publiczną doku-
mentacji projektowej, w razie nieuzyskania przez Koncesjonariusza Zamknię-
cia Finansowego w planowanym terminie;

– Aneks nr 2 z 29 czerwca 2009 r. – w związku z osiągnięciem Zamknięcia Finan-
sowego projektu, wprowadzono zmiany do UBE oraz ujednolicono Umowę;

– Aneks nr 3 z 16 grudnia 2009 r. – w związku z koniecznością zapewnienia 
spójności Odcinka II A2 z Dyrektywą 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, uzgodniono realizację 
dodatkowych przejść dla zwierząt na Pododcinku 5.6 oraz 5.1;

– Aneks nr 4 z 25 lutego 2010 r. – przesunięcie terminu ciągnienia pierwszych 
transz kredytów z 31 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r., co wiązało się 
z wydaniem przez EBI tymczasowej zgody na opóźnienie w wywiązaniu się 
z obowiązku nałożonego w pkt. 6.4 Dyrektywy Siedliskowej;

– Aneks nr 5 z 9 marca 2010 r. – w związku z zawarciem swapu procentowego 
dla Umowy Kredytu Komercyjnego oraz ustaleniem stałej stopy procentowej 
dla kredytu EBI, wprowadzono korekty do Księgi Założeń i Modelu Finanso-
wego oraz zmieniono załączniki 20 A–C do UBE;
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– Aneks nr 6 z 10 listopada 2011 r. – w związku z decyzją RDOŚ w Gorzowie Wiel-
kopolskim z dnia 10 maja 2010 r. (RDOŚ-08-WOOŚ-II-66130-002/10/mb), 
uzgodniono realizację trzech przejść bramowych dla nietoperzy na Odcinku II;

– Aneks nr 7 z 6 sierpnia 2012 r. – uszczegółowienie rozliczeń wynikających 
z eksploatacji Odcinka II A2 (procedura wzajemnych potrąceń wierzytelności);

– Aneks nr 8 z 8 lipca 2013 r. – kwestie dotychczas nieuwzględnione w UBE, 
tj. dotyczące dodatkowej mobilizacji robót na węźle „Jordanowo” oraz realiza-
cji: urządzeń preselekcyjnego ważenia pojazdów przeciążonych, dodatkowych 
urządzeń BRD na węźle „Świecko” i tymczasowej nawierzchni na gruntach 
słabonośnych PA12 i PA15.

∙ Negocjacje umów finansowych, zawartych w związku z tzw. Zamknięciem Fi-
nansowym projektu, które miało miejsce w dniu 29 czerwca 2009 r.:
– Umowa Bezpośrednia, zawarta 29 czerwca 2009 r. pomiędzy Skarbem Pań-

stwa (Minister Infrastruktury), Autostradą Wielkopolską II SA (AWSAII), EBI 
oraz Agentem Kredytu (Deutsche Bank Luxemburg SA) – reguluje m.in. obo-
wiązki Skarbu Państwa w zakresie płatności Kwoty Podstawowej płatnej ban-
kom, dla obsługi długu wynikającego z umów kredytowych, jak też tzw. Kwoty 
Należnej przy Rozwiązaniu;

– Umowa o Rozliczenie, zawarta 29 czerwca 2009 r. pomiędzy Skarbem Państwa 
(Minister Infrastruktury) a AWSAII – reguluje wzajemne rozliczenia Stron na 
wypadek, gdyby UBE stała się nieważna, bezskuteczna, stała się przedmiotem 
odstąpienia, została uznana za nieistniejącą lub skutecznie zakwestionowaną 
na innej podstawie;

– Umowa Gwarancji, zawarta 4 stycznia 2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa 
(Minister Infrastruktury) a AWSAII – na jej podstawie Skarb Państwa udzielił 
AWSAII (w zakresie wynikającym z UBE) gwarancji pełnych i terminowych wy-
płat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, w wysokości koniecznej do 
całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań AWSAII wobec EBI i banków komer-
cyjnych. Dzięki temu AWSAII mogła dokonać przelewu wszystkich przysługu-
jących jej roszczeń z Gwarancji na rzecz kredytodawców, w celu zabezpiecze-
nia spłaty wszystkich swoich zobowiązań wobec banków.

4) W zakresie Dostosowania autostrady A2 Konin – Stryków do standardów 
autostrady dłatnej
∙ Przygotowanie warunków Aneksów do Umowy z dnia 14 listopada 2008 r. 

na „dostosowanie autostrady A2, odcinek Konin – Stryków, do standardów 
autostrady płatnej”:
– Aneks nr 2 z dnia 10 czerwca 2010 r. – regulujący kwestię, wynegocjowa-

nego z Wykonawcą, obniżenia Ceny Kontraktowej, związanego ze zmianą 
wymagań Policji w zakresie miejsc garażowych dla pojazdów policyjnych 
komisariatu autostradowego przy węźle Stryków II;

– Aneks nr 3 z dnia 10 czerwca 2010 r. – związany z podpisaniem Umowy 
dodatkowej nr 1, w którym, dla uniknięcia wątpliwości, potwierdzone zo-
stały przez Strony terminy kontraktowe, które uległy zmianie w związku 
z przedłużeniem Czasu na Ukończenie, niezbędnym dla wykonania prac 
dodatkowych objętych umową dodatkową;

– Aneks nr 5 z 30 czerwca 2011 r. – związany z podpisaniem Umowy dodatko-
wej nr 2, w którym, dla uniknięcia wątpliwości, potwierdzone zostały przez 
Strony terminy kontraktowe, które uległy zmianie w związku z przedłuże-
niem Czasu na Ukończenie, niezbędnym dla wykonania prac dodatkowych 
objętych umową dodatkową.

∙ Opracowanie warunków Umów dodatkowych do Umowy z dnia 14 listopada 
2008 r. na realizację przedsięwzięcia:
– Umowa nr 1 z 10 czerwca 2010 r. – Wykonanie robót objętych Kontraktem 

wymagało udzielenia zamówienia dodatkowego, którego elementy stanowiły 
integralną część Systemu Zarządzania Ruchem i Systemu Poboru Opłat, 
realizowanych w ramach Kontraktu. Prace dodatkowe stały się niezbędne 
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ze względu na zmianę wymagań Policji dotyczących warunków bezpieczeń-
stwa na autostradzie A2, a także ze względu na właściwe zapewnienie bez-
pieczeństwa personelu obsługującego System Poboru Opłat;

– Umowa nr 2 z 30 czerwca 2011 r. – w związku z podpisaną 2 listopada 
2010 r. Umową na Zaprojektowanie, Dostawę oraz Obsługę Krajowego 
Systemu Poboru Opłat Elektronicznych oraz Manualnego Systemu Pobo-
ru Opłat konieczne stało się dostosowanie sieci transmisyjnej, energetycz-
nej i telewizji przemysłowej do wymagań systemu Elektronicznego Pobo-
ru Opłat („ETC”), co wymagało wykonania prac dodatkowych polegających 
na wykonaniu modernizacji sieci transmisji danych oraz rozdzieleniu sieci 
i wprowadzeniu zdalnego odczytu liczników, czego Zamawiający nie mógł 
przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu.

∙ Przygotowanie umowy z dnia 12 października 2009 r. na zarządzanie Kontrak-
tem na dostosowanie autostrady A2 odcinek Konin – Stryków do standardów 
autostrady płatnej, w tym pełnienia nadzoru nad realizacją Robót:
– negocjacje związane z warunkami nadzoru nad realizacją robót dodatkowych;
– polubowne rozwiązanie sporu powstałego na etapie rozliczenia ostatecznego 

Robót objętych Kontraktem.

5) W zakresie Dostosowania autostrady A4 Wrocław – Katowice do standar-
dów autostrady dłatnej
∙ Reprezentowanie GDDKiA, na etapie przetargu, przed Krajową Izbą Odwoław-

czą oraz Sądem Okręgowym w Warszawie. Po zakończeniu drogi odwoławczej 
została podpisana Umowa na „Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania 
autostrady A4 Wrocław – Katowice (153+227 – km 340+200), na odcinku 
Wrocław – Sośnica do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat”.

∙ Rozstrzygnięcie sporu kontraktowego dotyczącego terminu zakończenia robót 
budowlanych z Wykonawcą Kontraktu Egis/Strabag.

6) W zakresie Dzierżawy Miejsc Obsługi Podróżnych na autostradach dłat-
nych oraz drogach eksdresowych
∙ Wsparcie w zakresie opracowania postanowień umowy dzierżawy MOP oraz 

dokumentacji przetargowej na dzierżawę MOP (przetarg na dzierżawę nieru-
chomości w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego).

Umowa typu BOT (Build, Operate, Transfer – wybuduj, eksploatuj, przekaż) okreś- 
la prawa i obowiązki GDDKIA oraz Dzierżawcy MOP w 20- bądź 30-letnim okresie 
dzierżawy. Umowy BOT, za wyjątkiem umów koncesyjnych, nie były dotychczas sto-
sowane przez GDDKiA. W oparciu o powyższe wzorcowe dokumenty, zawarto już po-
nad 40 wieloletnich kontraktów z operatorami MOP, a w toku, bądź przygotowaniu są 
przetargi na kolejnych kilkadziesiąt lokalizacji.

Informacja nt. zakresu umowy dzierżawy nieruchomości:
ARTYKUŁ 1 – „Definicje i załączniki”
ARTYKUŁ 2 – „Przedmiot umowy”
ARTYKUŁ 3 – „Oświadczenia Stron”
ARTYKUŁ 4 – „Przedmiot dzierżawy”
ARTYKUŁ 5 – „Zagospodarowanie przedmiotu dzierżawy – obowiązek oraz harmono-
gram Wykonawcy”
ARTYKUŁ 6 – „Przeznaczenie nieruchomości”
ARTYKUŁ 7 – „Czas trwania dzierżawy”
ARTYKUŁ 8 – „Odbiór”
ARTYKUŁ 9 – „Czynsz”
ARTYKUŁ 10 – „Koszty eksploatacji i działalności Dzierżawcy”
ARTYKUŁ 11 – „Sposób zapłaty”
ARTYKUŁ 12 – „Skutki uchybień terminom zapłaty”
ARTYKUŁ 13 – „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”
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ARTYKUŁ 14 – „Działalność Dzierżawcy na nieruchomości”
ARTYKUŁ 15 – „Stan przedmiotu dzierżawy oraz nakłady”
ARTYKUŁ 16 – „Utrzymanie nieruchomości w należytym stanie i naprawy”
ARTYKUŁ 17 – „Prawo wydzierżawiającego do kontroli stanu nieruchomości”
ARTYKUŁ 18 – „Odpowiedzialność”
ARTYKUŁ 19 – „Ubezpieczenia”
ARTYKUŁ 20 – „Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy, poddzierża-
wa, prowadzenie działalności w nieruchomości przez osoby trzecie”
ARTYKUŁ 21 – „Prawa autorskie i poufność”
ARTYKUŁ 22 – „Usuwanie stanu naruszenia”
ARTYKUŁ 23 – „Kary umowne”
ARTYKUŁ 24 – „Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym”
ARTYKUŁ 25 – „Zwrot nieruchomości po zakończeniu dzierżawy”
ARTYKUŁ 26 – „Przedłużenie okresu dzierżawy”
ARTYKUŁ 27 – „Zmiany umowy”
ARTYKUŁ 28 – „Postanowienia Końcowe i spory”

7) W zakresie Krajowego Systemu Poboru Odłat (KSPO)
∙ Przygotowanie dokumentów w zakresie aspektów prawnych, składających się 

na Studium Wykonalności, tj. m.in.:
– Analizy techniczno-finansowo-prawnej dla wdrożenia Elektronicznego Sys-

temu Poboru Opłat w Polsce – Etap I z dnia 11 sierpnia 2009 r.;
– Analizy techniczno-finansowo-prawnej wdrożenia elektronicznego systemu 

poboru opłat („ETC”) w Polsce – Etap II z dnia 30 listopada 2009 r.
∙ Przetarg „Na zaprojektowanie, dostawę i obsługę Systemu Elektronicznego 

Poboru Opłat Elektronicznych (ESP) wraz z czynnościami związanymi z pobo-
rem Opłaty Elektronicznej na autostradach, drogach ekspresowych i drogach 
o klasie niższej niż autostrady (drogi krajowe oraz drogi alternatywne) oraz 
zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę Manualnego Systemu Poboru (MSP) 
wraz z czynnościami związanymi z poborem opłat na autostradach”, w tym 
dokumentacji przetargowej (Projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia, projektu umowy z wykonawcą KSPO).

∙ Wsparcie prawne przy wdrożeniu oraz realizacji Umowy na KSPO.
∙ Przygotowanie aneksów do Umowy KSPO oraz porozumienia z Głównym In-

spektorem Transportu Drogowego.
∙ Wsparcie prawne w zakresie stanowiska Wykonawcy w przedmiocie uchybień 

powstałych z tytułu nienależytego wykonywania Umowy KSPO przez Wyko-
nawcę oraz nakładania kar umownych.

∙ Przygotowywanie roszczeń GDDKiA.
Należy przy tym podkreślić, że projekt KSPO jest pierwszym tego typu systemem 

w Polsce.

Informacja nt. zakresu umowy KSPO:
§1.  Definicje i Interpretacja
§2.  Przedmiot Umowy
§3.  Usługi Dodatkowe
§4.  Wymagania w Zakresie Bezpieczeństwa Systemu
§5.  Znaki Towarowe
§6.  Termin Realizacji
§7.  Obowiązki Wykonawcy
§8.  Obowiązki Zamawiającego
§9.  Czynności Kontrolne Wykonawcy i Zamawiającego
§10. Szczególne Uprawnienia Zamawiającego
§11. Procedura Weryfikacyjna
§12. Zasady Współpracy
§13. Plan Wdrożenia
§14. Projekt Systemu i Usług
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§15. Lokalizacja Systemu
§16. Instrukcja Obsługi Oraz Utrzymania Systemu
§17. Testy
§18. Próby
§19. Nabycie Praw Do Sprzętu
§20. Gwarancje
§21. Eksploatacja Systemu
§22. Wymagany Poziom Usług
§23. Rokowania Zamawiającego z Osobami Trzecimi w Sprawie Przyłączenia do 

Systemu
§24. Wynagrodzenie Wykonawcy
§25. Raportowanie
§26. Udostępnianie Danych Zamawiającemu
§27. Podwykonawstwo
§28. Personel Wykonawcy
§29. Prawa Własności Intelektualnej
§30. Nabywanie Praw Do Dokumentacji Specjalnej, Oprogramowania Specjalne-

go oraz Produktów
§31. Licencje na Pozostałą Dokumentację oraz Oprogramowanie
§32. Licencja Udzielana Wykonawcy
§33. Ochrona i Przetwarzanie Danych Osobowych
§34. Poufność Danych i Informacji
§35. Wsparcie dla Użytkowników
§36. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy
§37. Kary Umowne
§38. Odpowiedzialność z Tytułu Niewykonania lub Nienależytego Wykonania 

Umowy
§39. Ochrona Przed Roszczeniami Osób Trzecich
§40. Ubezpieczenia
§41. Nota Ostrzegawcza oraz Zwiększony Monitoring
§42. Rozwiązanie Umowy bez Wypowiedzenia
§43. Odstąpienie od Umowy
§44. Siła Wyższa
§45. Obowiązki Wykonawcy po Rozwiązaniu Umowy
§46. Zwrotne Przekazanie Systemu oraz Harmonogram Zwrotnego Przekazania 

Systemu
§47. Rozwiązywanie Sporów oraz Prawo Właściwe
§48. Okres Obowiązywania Umowy
§49. Przesłanki oraz Procedura Zmian Umowy
§50. Różne
§51. Powiadomienia
§52. Język Umowy
§53. Egzemplarze
§54. Załączniki

Integralną część Umowy stanowią Załączniki, wymienione w §54 przedmiotowej 
Umowy (Załączników o nr 14, 15 i 20 ostatecznie nie wykorzystano):

1) Załącznik nr 1 „Definicje” – 12 stron,
2) Załącznik nr 2 „Wymagania Zamawiającego” – 3 strony, plus następujące Części:

∙ Część 1 „Definicje” – 12 stron,
∙ Część 2 „Wymagania Podstawowe” – 7 stron,
∙ Część 3 „Wymagania dotyczące świadczonych usług”, na którą składają się:

– Część 3A „Usługi związane z OBU” – 11 stron,
– Część 3B „Obsługa Klienta” – 23 strony, plus Załącznik B1 „Tabela centrów 

obsługi klienta, kanałów komunikacji oraz usług” – 6 stron,
– Część 3C „Usługi gromadzenia przychodów i danych dotyczących poboru 

Opłaty Elektronicznej” – 11 stron, plus Załączniki:
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– Załącznik C1 „Zasady obliczania opłat” – 3 strony,
– Załącznik C2 „Rodzaje Kont Użytkowników” – 15 stron,
– Załącznik C3 (NIE JEST UŻYWANY),
– Załącznik C4 „Metody płatności dostępne w Miejscach Obsługi Klienta i ka-

nałach komunikacji” – 2 strony,
∙ Część 3D „Wsparcie w zarządzaniu przychodami z Poboru Opłaty Elektronicz-

nej” – 8 stron,
∙ Część 3E „Czynności kontrolne” – 25 stron, plus Załączniki:

– Załącznik E1 „Tabela lokalizacji Stałych Urządzeń Kontrolnych” – 2 strony,
– Załącznik E2 „Zakres obowiązków i wyposażenia GITD i innych Podmiotów 

Kontrolujących” – 12 stron,
– Załącznik E3 „Wymagane parametry techniczno-użytkowe dla pojazdów 

GITD” – 6 stron,
– Załącznik E4 „Zakup paliwa, serwis i naprawa pojazdów Mobilnych Jedno-

stek Kontrolnych” – 1 strona,
– Załącznik E5 „Tabela naruszeń” – 12 stron,

∙ Część 3F „Administracja Obszarem Poboru Opłat” – 6 stron, plus Załącznik 
F1 „Treść informacji o Obszarze EETS” – 1 strona,

∙ Część 3G „Pobór Opłaty za Przejazd” – 27 stron, plus Załącznik G1 „Wymaga-
nia dotyczące Wdrożenia Urządzeń Poboru Opłat za Przejazd” – 10 stron,

∙ Część 3H „Informacje dla celów zarządzania Siecią Dróg Płatnych” – 8 stron,
∙ Część 3I „Obsługa Infrastruktury” – 14 stron, plus Załączniki:

– Załącznik I1 „Kopia pisma znak: GDDKiA-DZ-WR4-bż-4080-12/201” – 
2 strony,

– Załącznik I2 „Kopia pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska” – 
1 strona,

∙ Część 3J „PR i Marketing” – 13 stron,
∙ Część 4 „Dane Techniczne”, na którą składają się:

– Część 4A „Sieć Dróg Płatnych” – 19 stron,
– Część 4B „Państwowe Autostrady Płatne” – 8 stron,
– Część 4C „Prognozy Ruchu” – 5 stron,
– Część 4D „Informacje dotyczące stawek Poboru Opłat” – 7 stron,
– Część 4E „Wybrane elementy z Projektów Budowlanych oraz Programów 

Funkcjonalno-Użytkowych” – 3 strony,
plus następujące Załączniki do Załącznika nr 2:

∙ Załącznik nr 1 „Wymagania Systemowe” – 9 stron,
∙ Załącznik nr 2 „Przepisy i Normy” – 13 stron,
∙ Załącznik nr 3 „Wymagania dotyczące dokumentacji” – 9 stron,
∙ Załącznik nr 4 „Zarządzanie Majątkiem” – 8 stron,
∙ Załącznik nr 5 „Wymagania dotyczące monitorowania i sprawozdawczości” – 

5 stron,
∙ Załącznik nr 6 „Szkolenia dla Zamawiającego; System Helpdesk” – 8 stron.

3) Załącznik nr 3 „Plan Wdrożenia” – 4 strony.
4) Załącznik nr 4 „Kamienie Milowe” – 17 stron.
5) Załącznik nr 5 „Demonstracja Działania Systemu” – 5 stron.
6) Załącznik nr 6 „Ciągłość Świadczenia Usług” – 4 strony.
7) Załącznik nr 7 „Testy i Próby” – 33 strony.
8) Załącznik nr 8 „Minimalne wymagane pokrycie ubezpieczeniowe” – 23 strony.
9) Załącznik nr 9 „Dostęp do sieci objętej Systemem oraz dostęp do majątku i urzą-

dzeń Zamawiającego” – 4 strony.
10) Załącznik nr 10 „Procedury” – 35 stron.
11) Załącznik nr 11 „Mechanizm Wynagradzania, Punkty Karne i Kluczowe Wyma-

gania Poziomu Usług” – 80 stron.
12) Załącznik nr 12 „Procedura Weryfikacyjna” – 8 stron.
13) Załącznik nr 13 „Wzór Umowy z Użytkownikiem” – 22 strony.
14) Załącznik nr 16 „Wykorzystanie Marki” – 5 stron.
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15) Załącznik nr 17 „Bezpieczeństwo” – 6 stron.
16) Załącznik nr 18 „Obowiązki Zamawiającego” – 7 stron.
17) Załącznik nr 19 „Wymogi dotyczące przekazania” – 11 stron.
18) Załącznik nr 21 „Wzór Umowa Depozytu” – 6 stron.
19) Załącznik nr 22 „Sieć Podstawowa” – 8 stron.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Najwyższa Izba Kontroli, w wyniku kontroli P/13/073 
pn. „Wykonanie w 2012 r. Budżetu Państwa w części 39-Transport”, nie wykazała 
uchybień pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, odbioru przedmiotu 
umowy i akceptacji czasochłonności prac, zgodności terminów płatności z warunkami 
umownymi, a także dotrzymania warunków płatności. Karty zleceń prac (doradztwo 
prawne) były podpisane przez przedstawicieli zleceniodawcy i zleceniobiorcy.
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Oddowiedd 
PREZESA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 16 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z 19 grudnia 

2013 r. przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskie-
go wspólnie z innymi senatorami podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 grud-
nia 2013 – w sprawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej wdrożenia krajowego 
systemu poboru opłat drogowych, z upoważnienia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 
uprzejmie informuję, co następuje.

Celem głównym kontroli P/12/080 pt. Wdrażanie krajowego systemu poboru opłat 
drogowych, była ocena działań administracji rządowej, związanych z wdrożeniem 
i funkcjonowaniem krajowego systemu poboru opłat drogowych (KSPO) oraz wska-
zanie barier organizacyjnych i prawnych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie 
elektronicznego systemu poboru takich opłat (ESP). Z uwagi na obszerność zagad-
nień, kontrolowanych w ramach tego tematu, Najwyższa Izba Kontroli ukierunkowała 
przeprowadzane badania przede wszystkim na:

∙ przygotowanie koncepcji i nadzór nad wdrożeniem oraz funkcjonowaniem 
KSPO;

∙ implementację do prawa polskiego regulacji wspólnotowych dotyczących Euro-
pejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej;

∙ realizację zadań związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem KSPO;
∙ organizację oraz przygotowanie kadrowe organów administracji rządowej do 

wdrożenia i zapewnienia właściwego funkcjonowania ESP;
∙ przeprowadzenie przetargu na budowę i zarządzanie KSPO;
∙ realizację zadań związanych z kontrolą prawidłowości uiszczania opłat drogo-

wych;
∙ zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowie z wykonawcą KSPO oraz 

nadzór nad realizacją zadań i rozliczeń wynikających z tej umowy1.
W ramach niniejszej kontroli nie badano natomiast czynności związanych z udzie-

laniem zamówień publicznych firmom zewnętrznym świadczącym usługi doradcze na 
rzecz GDDKiA w zakresie wdrożenia i funkcjonowania KSPO, o czym zamieszczono 
wzmiankę na str. 9 wystąpienia pokontrolnego, przywołanego w oświadczeniu złożo-
nym przez senatorów2. Nie dokonywano również oceny jakości prac wykonanych przez 
Kancelarię Wierzbowski Eversheds sp. k., przy czym należy zauważyć, że wskazana 
kancelaria nie wydawała na rzecz GDDKiA opinii w sprawie uznania bramownic za 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W świetle ustaleń kontroli nie można 
również przypisać jakiejkolwiek odpowiedzialności tej kancelarii za powstanie przy-
toczonych w oświadczeniu Senatorów nieprawidłowości, przedstawionych do wiado-
mości najwyższych organów Państwa oraz opinii publicznej w Informacji o wynikach 
kontroli P/12/080.

1 Szczegółowy zakres kontroli przedstawiony został na str. 6–7 Informacji o wynikach kontroli 
P/12/080 pt. Wdrażanie krajowego systemu opłat drogowych, nr ewid. 166/2013/p/12/080/KIN.

2 Informacja o nieobjęciu zakresem kontroli zagadnień związanych z prawidłowością wyłaniania 
firm zewnętrznych świadczących usługi w zakresie wdrożenia KSPO została przekazana do 
Marszałka Senatu przez Prezesa NIK pismem KST/KSG-052-2909/2013/IP z 3 grudnia 
2013 r. w odpowiedzi na oświadczenie Senatorów złożone podczas 42 posiedzenia Senatu RP 
w dniu 29 października 2013 r.
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Nadmienić również należy, że stwierdzone w toku niniejszej kontroli nieprawi-
dłowości spowodowane były, w znacznym stopniu, niedostatecznym przygotowaniem 
organów administracji rządowej do wykonywania zadań związanych z wdrożeniem 
i funkcjonowaniem ESP, co powodowało konieczność korzystania w tym zakresie 
z usług firm zewnętrznych i prowadziło do ponoszenia z tego tytułu wielomilionowych 
nakładów finansowych. W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli rozważy 
możliwość przeprowadzenia w przyszłości kontroli obejmującej zasady zlecania fir-
mom zewnętrznym, przez państwowe jednostki organizacyjne, prac związanych z wy-
konywaniem przez te jednostki zadań określonych przepisami prawa, ze szczególnym 
uwzględnieniem zbadania możliwości realizacji takich prac przez pracowników w ra-
mach regulaminowych obowiązków i zakresów czynności.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Wojciech Kutyła
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Henryka Górskiego, Zdzisława Pudy, Alicji Zając, 

Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Krzysztofa Słonia, 
Wojciecha Skurkiewicza oraz Beaty Gosiewskiej

skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, 
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej, 

do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 
oraz do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowna Pani Premier! Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracamy się do Państwa w sprawie bardzo istotnej, dotyczącej kwestii 

bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych, którzy nie są w stanie pokryć 
kosztów komercyjnych porad prawnych, niezbędnych przy rozstrzyganiu co-
dziennych spraw.

Jak wiadomo, obecny system pomocy prawnej obejmuje jedynie pomoc 
w ramach toczącego się postępowania sądowego. Do naszych biur sena-
torskich bardzo często zgłaszają się osoby, które potrzebują pozasądowej 
pomocy prawnej, a jednocześnie nie stać ich na wizyty w profesjonalnych 
kancelariach prawnych, świadczących fachową pomoc prawną. W większo-
ści przypadków są to sprawy dotyczące niezbędnych potrzeb i egzystencji 
człowieka.

Istnieje też wiele podmiotów, jak chociażby stowarzyszenia i fundacje, 
które mogłyby po uzyskaniu finansowania realizować programy pomocy 
prawnej dla osób najuboższych.

Mając to na względzie, uprzejmie prosimy o odpowiedzi na następujące 
pytania.

Czy obecna inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości w postaci przygo-
towywanego projektu ustawy o pomocy prawnej znalazła poparcie w Radzie 
Ministrów, w szczególności ministra finansów?

Jakie są wszystkie obecnie dostępne możliwości finansowania tego ro-
dzaju pomocy?

Czy ze środków ministerstwa finansowana jest bezpłatna pomoc praw-
na, a jeśli tak, to na jakich zasadach?

Będziemy zobowiązani za udzielenie szczegółowych odpowiedzi w przed-
miotowej sprawie.

Z poważaniem   Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski  Marek Martynowski 
Henryk Górski   Krzysztof Słoń 
Zdzisław Pupa   Wojciech Skurkiewicz 
Alicja Zając   Beata Gosiewska
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Oddowiedd 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskie-

go wspólnie z innymi senatorami podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 grud-
nia 2013 r., przedstawiam następujące informacje.

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie wspierane jest w perspektywie fi-
nansowej 2007–2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ra-
mach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Powyższe Działanie wyodrębniono, aby wesprzeć potencjał organizacji 
pozarządowych w celu ich efektywnego i profesjonalnego uczestnictwa w mechani-
zmach partnerstwa. Stała współpraca administracji publicznej z partnerami spoza 
administracji jest kluczowa dla zapewnienia wysokiej jakości tworzonych polityk 
i usług publicznych oraz regulacji prawnych. Szczególny nacisk położono na wsparcie 
organizacji działających w obszarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego, które 
jest nie tylko ważnym instrumentem wsparcia integracji społecznej i zawodowej, ale 
również pełni ważną rolę profilaktyczną. Porady prawne i obywatelskie udzielane oso-
bom na wstępnym etapie problemu zapobiegają jego eskalacji oraz dołączaniu tych 
osób do grona osób wykluczonych. Kluczową rolę w zakresie poradnictwa, zwłaszcza 
na szczeblu lokalnym, odgrywają właśnie organizacje trzeciego sektora. Tworzeniu 
i wdrażaniu programów z zakresu poradnictwa poświęcono dwa konkursy (w 2008 
i 2010 r.) o łącznej alokacji 106 mln PLN, co oznacza, że na drojekty realizowane 
w tym obszarze drzeznaczono ok. 25% środków alokowanych na Działanie 5.4. 
Do końca czerwca 2013 r. programy z zakresu bezpłatnego poradnictwa zostały wdro-
żone w 229 dowiatach.

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

Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej, 
2014–2020, realizowane będzie w ramach programu krajowego oraz 16 programów re-
gionalnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami krajowy program operacyjny EFS skon-
centrowany zostanie na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sekto-
rowych, natomiast interwencja na poziomie regionalnym będzie dotyczyła bezpośred-
niego wsparcia osób. W związku z powyższym możliwe będzie uwzględnienie usług 
bezdłatnego doradnictwa w regionalnych drogramach oderacyjnych, w ramach 
priorytetu inwestycyjnego 9.7 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym. Wsparcie funduszy strukturalnych w tym zakresie nie będzie 
jednak polegało na rozbudowie systemu świadczenia usług bezpłatnego poradnictwa, 
lecz zostanie skierowane do określonej grupy osób, które dotknięte są ubóstwem i wy-
kluczeniem społecznym, a dla których możliwość uzyskania bezpłatnej porady praw-
nej stwarza szansę na aktywizację społeczno-zawodową.

Z poważaniem 
 
Elżbieta Bieńkowska
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Oddowiedd�  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 28 stycznia 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na przekazany przy piśmie z dnia 19 grudnia 2013 r. (znak: BPS/043- 

-46-1995-MS/13), tekst oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 
18 grudnia 2013 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż w polskim systemie prawnym obowiązują kom-
pleksowe regulacje w zakresie pomocy prawnej dla osób niezamożnych na etapie 
sądowym. Przykładowo można wskazać, iż w postępowaniu cywilnym przyznanie 
pomocy prawnej regulowane jest w przepisach art. 117–124 ustawy z dnia 17 li-
stopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. 
zm.). Sąd może przyznać pomoc adwokata lub radcy prawnego, jeżeli strona podając 
szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, 
wykaże, że nie może, bez uszczerbku utrzymania swojego i rodziny, ponieść kosz-
tów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Z kolei, w postępowaniu karnym 
oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może – na podstawie art. 78 §1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, 
z późn. zm.) – żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty 
wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędne-
go utrzymania siebie i rodziny. Warto tutaj podnieść, że wydatki na pomoc prawną 
udzielaną z urzędu są finansowane z części budżetu państwa, których dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości.

Natomiast brak jest ogólnosystemowych rozwiązań co do bezpłatnej pomocy praw-
nej na etapie przedsądowym.

Należy podkreślić, że w Ministerstwie Sprawiedliwości dostrzeżony został problem 
braku w polskim porządku prawa powszechnego i spójnego systemu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na etapie przedsądowym. Aktualnie nie obowiązują kompleksowe re-
gulacje, które umożliwiałyby osobom fizycznym o niskim statusie materialnym dostęp 
do finansowanej przez państwo nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądo-
wym. Jako niewystarczającą w tym zakresie należy ocenić regulację zawartą w usta-
wie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. 
zm.), zgodnie z którą do zadań powiatu należy m.in. prowadzenie poradnictwa specja-
listycznego, w tym prawnego. Stosownie do art. 46 ust. 1 i 2 tej ustawy, poradnictwo 
specjalistyczne, w szczególności prawne, jest świadczone osobom i rodzinom, które 
mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 
życiowych, bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizuje się przez 
udzielanie informacji o obowiązujących przepisach jedynie z zakresu prawa rodzinne-
go i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Co istotne, dostęp do pomocy prawnej na etapie przedsądowym powiązany jest 
z zagadnieniem rzeczywistego i efektywnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, 
który to wymóg ma swoje oparcie w dokumentach międzynarodowych – por. np. 
art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Zalecenie nr R (93) Komitetu 
Rady Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich co do efektywnego dostępu 
do prawa i sprawiedliwości dla najuboższych.

Stąd też w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowany został projekt założeń do 
projektu ustawy o nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej i informacji prawnej 
dla osób fizycznych. Należy przy tym wskazać, iż w dniu 4 maja 2010 r. Rada Mi-
nistrów przyjęła założenia w części dotyczącej nieodpłatnej informacji prawnej dla 
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osób fizycznych. Ostatecznie jednak Rada Ministrów nie przyjęła projektu ustawy, 
który byłby wykonaniem tych założeń, przede wszystkim ze względu na stan finan-
sów publicznych.

Aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości rozważane są różne koncepcje w zakre-
sie przygotowania projektu regulacji wdrażającej system nieodpłatnej pomocy praw-
nej, przy czym w każdym rozpatrywanym przypadku jest brana pod uwagę kwestia 
aktualnego stanu finansów publicznych. Prace koncepcyjne koncentrują się w szcze-
gólności na następujących zagadnieniach: zakres przedmiotowy i podmiotowy nieod-
płatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, podmioty rozstrzygające o przyzna-
niu nieodpłatnej pomocy prawnej, tryb rozstrzygania wniosków w tym zakresie i prze-
słanki odmowy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także tryb jej udzielania.

Rozpatrywana jest m.in. możliwość oparcia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 
na aktywności organizacji pozarządowych, zajmujących się – w różnym zakresie – po-
radnictwem prawnym oraz na aktywności osób posiadających wykształcenie wyższe 
prawnicze, w tym wykonujących zawody adwokata i radcy prawnego. Do rozstrzygnię-
cia pozostaje, czy czynności związane z oceną stanu materialnego oraz przyznaniem 
lub odmową przyznania nieodpłatnej pomocy prawnej miałyby być realizowane przez 
organy samorządu powiatowego.

Rozważa się również koncepcję zakładającą, że decyzja w zakresie przyznania 
nieodpłatnej pomocy prawnej powinna skutkować uzyskaniem przez osobę, której 
przyznano nieodpłatną pomoc prawną, bonu uprawniającego do porady prawnej 
w określonym wymiarze (w zależności od charakteru i stopnia złożoności sprawy). 
W konsekwencji roboczo zakłada się, iż otrzymanie przez prawnika lub organizację 
bonu, poświadczającego udzielenie pomocy prawnej, uprawniałoby ten podmiot do 
uzyskania określonej kwoty z tytułu wynagrodzenia za udzieloną poradę, wypłacanej 
ze środków przekazanych organowi samorządowemu na realizację zadania zleconego. 
Jednocześnie rozpatruje się zasadność przyznania osobie, której ma być udzielona 
pomoc prawna, prawa do samodzielnego wyboru prawnika lub organizacji (spośród 
tych, którzy byliby w wykazie podmiotów udzielających nieodpłatną pomoc prawną).

Należy również wskazać, że ze względu na stan prac koncepcyjnych, przewidywa-
ne rozwiązania mogą ulec zmianom i modyfikacjom.

Jednocześnie pragnę dodać, iż aktualnie w Wykazie prac legislacyjnych Rady Mi-
nistrów nie figuruje projekt założeń projektu ustawy wdrażającej system nieodpłatnej 
pozasądowej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, a jego zamieszczenie w przed-
miotowym Wykazie warunkuje możliwość rozpoczęcia dalszych prac legislacyjnych.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oddowiedd 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 28.01.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 19 grudnia 2013 r. znak 

BPS/043-46-1995-MPPS/13 dotyczące oświadczenia senatorskiego Pana Grzegorza 
Wojciechowskiego złożonego podczas 46. posiedzenia Senatu w sprawie bezpłatnej 
pomocy prawnej dla najuboższych, uprzejmie wyjaśniam.

System pomocy społecznej nie przewiduje wśród katalogu świadczeń osobnego 
rodzaju świadczenia jakim jest bezpłatna pomoc prawna. Wśród świadczeń niepie-
niężnych wskazanych w art. 36 ust. 2 pkt wskazane jest poradnictwo specjalistyczne. 
Zgodnie zaś z art. 46 ust. 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, 
psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudno-
ści lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, 
bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie 
informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne re-
alizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne 
obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepeł-
nosprawną, a także terapię rodzinną.

Jak wynika z powyższego artykułu poradnictwo prawne polega tu jednak jedynie 
na udzielaniu informacji o obowiązujących przepisach prawnych, porad bądź wska-
zaniu instytucji specjalistycznego wsparcia lub urzędów administracji, które zajmują 
się załatwianiem określonych spraw. Objęcie najuboższych profesjonalną bezpłatną 
pomocą prawną leży całkowicie w gestii Ministra Sprawiedliwości.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, 

Wojciecha Skurkiewicza oraz Beaty Gosiewskiej

skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z zapisami ustawy – DzU z 1996 r. nr 73, poz. 350 – z dnia 9 maja 

1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracamy się z prośbą do 
Pana Ministra o szczegółowe i obiektywne wyjaśnienie zgłaszanych przez 
nas nieprawidłowości. Mamy nadzieję, że Pan Minister Skarbu Państwa jako 
organ konstytucjonalnie odpowiedzialny za zarządzanie powierzonym mająt-
kiem, mając do dyspozycji podległe służby oraz organy wyznaczone do nad-
zorowania przebiegających procesów w podległych mu strukturach, podejmie 
skuteczne działania, które ukrócą wszelkie nieprawidłowości.

W dniu 1 lutego 2010 r. zaczęła obowiązywać umowa nr 1/NH/2009 
na odbiór 100% UPS (uboczne produkty spalania) zawarta pomiędzy Energa 
Elektrownie Ostrołęka a EKO-ZEC z Poznania. Za nieodebrany popiół powin-
ni płacić 80% ceny odbieranych ubocznych produktów spalania. We wrześ-
niu, gdy okazało się, że odbiór popiołu wynosi mniej niż 50%, zarząd spółki 
zgodził się na podpisanie skrajnie niekorzystnego dla spółki aneksu, w wy-
niku czego nieodpłatnie udostępniono zbiorniki na popiół będące własnością 
elektrowni oraz bez żadnych podstaw zakwalifikowano ponad 30% popiołu 
jako pozaklasowy. Dyrektor pionu handlu w EEO wyliczył, że 1 t złożonego 
popiołu na składowisku Łęg kosztuje elektrownię około 70 zł, uwzględniając 
koszty związane z remontami, płacami, inwestycjami, opłatami środowisko-
wymi itp. Na skutek niekorzystnej umowy oraz podpisanego aneksu EEO 
szacowane straty, które mogła ponieść ta spółka, wyglądają następująco.

1. Strata w 2010 r. na kwotę 4 milionów 200 tysięcy zł – 70 zł/t mnożąc 
przez 60 tysięcy t nieodebranego popiołu.

2. W roku 2011 EKO-ZEC nie odebrał od EEO ponad 80 tysięcy t popiołu, 
który został złożony na składowisku, na skutek czego spółka poniosła stratę 
w kwocie ponad 5 milionów 600 tysięcy zł (80 tysięcy t razy 70 zł/t). Dodatko-
wo w latach 2010 i 2011 coraz bardziej widoczny stał się proces polegający 
na zdecydowanym spadku ilości odbieranej mieszaniny popiołowo-żużlowej 
z terenu składowiska. W latach 2005–2009 średnioroczny odbiór mieszaniny 
ze składowiska wynosił około 70–80 tysięcy t rocznie, obecnie jest to nie wię-
cej niż 25 tysięcy t. Od listopada 2012 r. nikt nie zgłasza się na składowisko 
po odbiór mieszaniny. Takiej sytuacji w EEO nie było od 1995 r.

3. Jeszcze gorszy okazał się rok 2012, w którym nie odebrano około 
110 tysięcy t suchego popiołu, co stanowiło 43% w skali roku. W tym czasie 
wzrosły koszty remontów, płac, modernizacji. Przyjmując 70 zł/t, strata spół-
ki z tego tytułu wynosi ponad 7 milionów 700 tysięcy zł.

4. Pierwsze półrocze to kolejna strata w wysokości 3,5 miliona zł, którą po-
niosła EEO, ponieważ znów nie odebrano kolejnych 50 tysięcy t po 70 zł/t.

Strata firmy w okresie od lutego 2010 r. do lipca 2013 r. wynosi po-
nad 21 milionów zł i nie jest ona spowodowana kiepską sytuacją na rynku 
UPS czy problemami gospodarczymi regionu. W spółkach energetycznych, 
dużo większych od EEO, których produkcja energii jest kilkakrotnie więk-
sza – elektrownie Opole, Rybnik, Dolna Odra – problem zagospodarowania 
odpadów paleniskowych nie występuje. Dlaczego tak się dzieje? Otóż w tych 
firmach zarządy dbają przede wszystkim o interes spółki, w zamian otrzy-
mując odpowiednie wynagrodzenie. Niestety w EEO zarząd swoimi decyzja-
mi i niekompetencją skazuje swoją spółkę na wielkie straty.

W innych podmiotach od wielu lat organizowane są otwarte przetargi 
na odbiór UPS dla wszystkich chętnych, gdy w EEO odbiorca z Poznania 
posiada wyłączność na odbiór, 100%, a wszyscy zainteresowani odbiorcy 
odsyłani są z kwitkiem, gdy nie domówią się z EKO-ZEC. W archiwum spółki 
znajdują się dokumenty, z których wynika, że w latach ubiegłych składane 
były przez inne podmioty oferty na odbiór 100% UPS po zdecydowanie wyż-
szych cenach, także na odbiór 100% popiołu pozaklasowego. Mimo to zarząd 
EEO bez merytorycznego uzasadnienia od kilku lat odrzuca te propozycje.
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Potwierdzeniem fatalnie prowadzonej polityki przez zarząd EEO w kwe-
stii gospodarki UPS jest podpisanie umowy w dniu 18 października 2013 r. 
na wywóz 92 tysięcy Mg mieszaniny popiołowo-żużlowej ze składowiska 
Łęg na teren jednej ze żwirowni w okolicach Ostrołęki. Istnieje wielkie praw-
dopodobieństwo, że przez podpisanie bardzo złej umowy z EKO-ZEC Poznań 
zarząd EEO spowodował, że obecnie spółka, chcąc bezpiecznie eksploato-
wać składowisko, zmuszona jest do całkowicie zbędnego wydatkowania ko-
lejnych milionów złotych, aby opróżnić część składowiska.

Informujemy Pana Ministra, że w kancelarii spółki znajdują się bardzo ko-
rzystne oferty złożone przez inne podmioty, między innymi z Warszawy, które 
za wywiezienie 200 tysięcy t mieszaniny popiołowo-żużlowej oferują zapłatę 
w wysokości 1 miliona zł, gdy tymczasem EEO zapłaci prawie 2 miliony zł za 
wywóz mniej niż 100 tysięcy t. Jeżeli jest to przykład dobrego gospodarowa-
nia, to gratulujemy doboru kadry zarządzającej spółkami Skarbu Państwa.

Mamy wielką nadzieję, że Minister Skarbu Państwa, mając w swoich 
kompetencjach nadzór nad wywiązywaniem się z powierzonych obowiązków 
oraz zasad dobrego gospodarowania powierzonym majątkiem, położy kres 
łamaniu prawa przez zarząd EEO i nie dopuści do marnotrawienia społecz-
nych pieniędzy. Jesteśmy przekonani, że za tego typu działanie osoby odpo-
wiedzialne poniosą zasłużone konsekwencje, nie tylko służbowe, ale również 
karne. Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk   Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski  Beata Gosiewska

Stanowisko

Warszawa, 4 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z dnia 19 grudnia 2013 r. (znak: BPS/043- 

-46-1996/13), dotyczącym oświadczenia Senatora Grzegorza Wojciechowskiego zło-
żonego wspólnie z innymi Senatorami podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 
18 grudnia 2013 r., uprzejmie informuję, że Ministerstwo Skarbu Państwa wystąpiło 
do spółki Energa z prośbą o przedstawienie stanowiska w podniesionych przez Panów 
Senatorów kwestiach.

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

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

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

Warszawa, 25 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z dnia 19 grudnia 2013 r. (znak: BPS/043-

-46-1996/13), dotyczącym oświadczenia Senatora Grzegorza Wojciechowskiego zło-
żonego wspólnie z innymi Senatorami podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 
18 grudnia 2013 r., uprzejmie informuję, że Ministerstwo Skarbu Państwa wystąpiło 
do spółki Energa z prośbą o przedstawienie stanowiska w podniesionych przez Panów 
Senatorów kwestiach.

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

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

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

Oddowiedd�

Warszawa, 13 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na złożone podczas 46. posiedzenia Senatu RP, w dniu 18 grudnia 

2013 r., oświadczenie Senatorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Bogdana 
Pęka, Pana Marka Martynowskiego, Pana Andrzeja Pająka, Pana Wojciecha Skurkie-
wicza oraz Panią Beatę Gosiewską znak: BPS/043-46-1996/13, pragnę wyjaśnić, że 
sprawa gospodarki ubocznymi produktami spalania (UPS) sygnalizowana w oświad-
czeniu Panów Senatorów, była już przedmiotem odpowiedzi Ministerstwa Skarbu 
Państwa, w dniu 21 maja 2013 r., znak: MSP/DPS/KD/864/13.

ENERGA SA jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej [...], której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, co 
wyróżnia ją spośród innych podmiotów z większościowym udziałem Skarbu Państwa. 
Każda ze spółek publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie, jest zobowiązana 
do wykonywania obowiązków informacyjnych w sposób i w zakresie przewidzianym 
w tej ustawie. W praktyce oznacza to przesyłanie informacji w ramach raportów bieżą-
cych i okresowych, w zakresie przewidzianym przez akty wykonawcze do ustawy o pu-
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blicznym obrocie, m.in. rozporządzenie Ministra Finansów, z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papie-
rów wartościowych [...] (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259).

Dostęp do informacji o szczególnym charakterze jest ściśle regulowany przez prze-
pisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dział IV), 
a dopuszczenie się jakichkolwiek nieprawidłowości w tej materii jest sankcjonowa-
ne. W konsekwencji niezwykle istotnym jest przestrzeganie przez Ministra Skarbu 
Państwa, jako organu uprawnionego do wykonywania w imieniu Skarbu Państwa 
uprawnień z akcji w Spółce ENERGA SA, zasad regulujących dostęp do informacji 
o szczególnym charakterze, w tym przede wszystkim do informacji poufnych o Spółce, 
ich publikację lub ujawnianie.

Podnoszona w oświadczeniu kwestia zawartej przez ENERGA Elektrownie Ostro-
łęka z EKO-ZEC Sp. z o.o. umowy na wyłączność odbioru popiołów lotnych z Elek-
trowni B była wielokrotnie poddawana badaniom, analizie i ocenie przez: Zarząd EEO, 
Prokuraturę, NIK, ABW oraz audyt przeprowadzany przez ENERGA SA. Informacje 
w tym zakresie kilkukrotnie przekazywane były też Radzie Nadzorczej ENERGA Elek-
trownie Ostrołęka SA.

Wszystkie wyniki tych badań i ocen wskazały jednoznacznie, że zawarcie umowy 
na wyłączność z firmą wyłonioną (dwukrotnie – w 2009 r. i 2011 r.) w procesie wyboru 
ofert było korzystne dla Spółki. Z tego względu, trudno jest odnieść się do zarzutów 
i informacji zawartych w oświadczeniu, gdyż nie znajdują one odzwierciedlenia w sta-
nie faktycznym.

W 2009 roku, kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOS) 
Delegatura w Ostrołęce, wykazała nieprawidłowości w zakresie gospodarowania przez 
elektrownię ubocznymi produktami spalania. Wydane zostały także zalecenia po-
kontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu. W związku z wynikami kontroli, a także po 
analizie aktualnego systemu prowadzenia sprzedaży UPS (problemy logistyczne, brak 
zabezpieczenia interesów spółki w funkcjonujących umowach na sprzedaż UPS), Za-
rząd ENERGA Elektrownie Ostrołęka podjął decyzję o kompleksowym rozwiązaniu 
problemu i w trzecim kwartale 2009 r. skierował zapytania ofertowe na odbiór odpa-
dów, do podmiotów mogących świadczyć tego rodzaju usługi i posiadających wszelkie 
wymagane prawem zezwolenia. W wyniku przeprowadzonego procesu począwszy od 
2010 r. Zarząd podjął decyzję o wypowiedzeniu umów dotychczasowym odbiorcom 
popiołu lotnego z Elektrowni Ostrołęka B i zawarcie w wyniku postępowania ofertowe-
go umowy z jednym odbiorcą (umowa na wyłączny odbiór popiołu). W konsekwencji, 
w 2010 roku zapoczątkowano współpracę handlową pomiędzy ENERGA Elektrownie 
Ostrołęka SA a EKO-ZEC Sp. z o.o. w zakresie zagospodarowywania popiołów lotnych 
z Elektrowni Ostrołęka B.

Zgodnie z informacjami Spółki, ENERGA Elektrownie Ostrołęka nie poniosła strat 
z tytułu realizacji tej umowy, co więcej nastąpił wzrost osiąganych cen ze sprzedaży 
popiołu z poziomu 15,3 zł/t do ok. 20–23 zł/t oraz zwiększenie przychodów ze sprze-
daży z 1,7 mln zł do 3,1 mln zł. Unormowania umowy dają prawo wyłączności od-
bierającemu UPS, ale za ilości nieodebrane odbiorca ponosi opłaty umowne. Umowa 
dopuszcza możność nieodebrania części wypadu (popiół niejakościowy) z winy Wy-
twórcy lub Odbiorcy, z tego względu zarzut niewyegzekwowania zapisów umowy nie 
jest zgodny ze stanem faktycznym.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, wyrażam przekonanie, iż stanowią one wy-
starczającą odpowiedź na kwestie poruszone w oświadczeniu Panów Senatorów.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Sekretarz Stanu 
Zdzisław Gawlik
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Henryka Górskiego oraz Bogdana Pęka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
W związku z zapoznaniem się ze sprawą pani Małgorzaty D. zamieszka-

łej w Krakowie zwracamy się do Pana Prokuratora z wnioskiem o wstąpienie 
do toczącego się postępowania przed Sądem Okręgowym w Krakowie I Wy-
dział Cywilny w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawcze-
go, sygn. akt. (…).

Stan faktyczny sprawy sprzed wniesienia powództwa wskazuje, że 
20 lutego 2008 r. doszło do zabezpieczenia przez panią D. zobowiązania 
brata, Roberta D., poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej na własnej nieru-
chomości, tj. mieszkaniu położonym w Krakowie przy ul. (…), dla którego Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą o nr (…). Mimo 
iż zobowiązanie pana Roberta D. z tytułu rozliczeń ze wspólnikiem w związ-
ku z wyjściem ze spółki miało charakter wątpliwy, to zainteresowana, chcąc 
pomóc bratu, udzieliła zabezpieczenia rzeczowego, mając na względzie 
zapewnienia, iż ostateczne szczegółowe wyliczenia w zakresie rozliczenia 
mogą spowodować, że brat jednak nie będzie zobowiązany, a przez to i ona 
sama. Stało się jednak tak, że wskazanych rozliczeń nie zweryfikowano, 
a wierzyciel (…) wystąpił z powództwem o zasądzenie należności względem 
zabezpieczającego. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5 paździer-
nika 2011 r. sygn. akt (…), choć potwierdził rzeczowe zobowiązanie, to na 
podstawie art. 319 kodeksu postępowania cywilnego nie zastrzegł prawa 
zainteresowanej do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na 
ograniczenie jej odpowiedzialności do przedmiotu zabezpieczenia, a jedynie 
ustalił zobowiązanie na kwotę 500 000 zł. Podobnie rozstrzygnięto w postę-
powaniu klauzulowym, w którym także na podstawie art. 783 §1 kodeksu 
postępowania cywilnego nie ograniczono wykonalności wyroku do przedmio-
tu zabezpieczenia. Wniesione zażalenie nie zostało uwzględnione.

Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne, które zgodnie z wnioskiem 
wierzyciela rozciąga się na cały majątek zabezpieczającej, bez uwzględnie-
nia zakresu jej zobowiązania. Ma to swoje konsekwencje w zablokowaniu 
działalności gospodarczej zainteresowanej poprzez zajęcie m.in. rachunków 
firmowych.

W związku z powyższym zainteresowana wytoczyła powództwo o poz-
bawienie wykonalności tytułu wykonawczego, którego bieg jest na tyle dłu-
gotrwały (powództwo złożone zostało w dniu 23 sierpnia 2013 r., ale do dnia 
dzisiejszego prawomocnie nie rozstrzygnięto wniosku o zwolnienie z kosztów 
sądowych), że nie daje gwarancji ochrony jej praw.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Prokuratora o zbada-
nie przedstawionej sprawy oraz włączenie się na podstawie art. 60 w zw. 
z art. 7 kodeksu postępowania cywilnego do udziału w toczącym się po-
stępowaniu. Będziemy zobowiązani za szczegółową informację o podjętych 
działaniach i poczynionych ustaleniach w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Henryk Górski 
Bogdan Pęk
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Oddowiedd

Warszawa, 23.01.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatorów: Pana Grzegorza Wojcie-

chowskiego, Pana Bogdana Pęka oraz Pana Henryka Górskiego podczas 46. posiedze-
nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 grudnia 2013 roku, przekazane Pro-
kuratorowi Generalnemu w dniu 31 grudnia 2013 roku, w sprawie zgłoszenia przez 
prokuratora udziału w postępowaniu sądowym zawisłym przed Sądem Okręgowym 
w Krakowie o sygn. akt I C 1456/13, którego stroną powodową jest Pani Małgorza-
ta D., uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Prokurator Generalny może podejmować działania na podstawie i w granicach 
wyznaczonych przez przepisy obowiązującego prawa. Ustawowym zadaniem Proku-
ratora Generalnego oraz podległych mu prokuratorów jest czuwanie nad ściganiem 
przestępstw oraz strzeżenie praworządności. Te ustawowe zadania mogą być wyłącz-
nie realizowane poprzez podejmowanie czynności przewidzianych w art. 3 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. Nr 270, poz. 1599 
z 2011 r. ze zm.). Jedną z ustawowo określonych czynności jest udział w postępowa-
niu sądowym, wszczętym przez uprawniony podmiot, w sprawach cywilnych, ze sto-
sunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, 
interesu społecznego, własności lub praw obywateli.

Zgodnie z §367 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 
2010 roku – Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek or-
ganizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 46, poz. 296 ze zm.) sprawy cywilne należą do 
zakresu działania jednostki organizacyjnej, na której obszarze właściwości mieści się 
siedziba sądu właściwego do rozpoznania sprawy. W związku z powyższym oświadcze-
nie złożone przez Panów Senatorów zostało, zgodnie z właściwością wyznaczoną przez 
treść normatywną wskazanego przepisu prawa, przekazane do rozpoznania Prokura-
torowi Okręgowemu w Krakowie. Właściwy prokurator samodzielnie dokonuje oceny 
przesłanek określonych w art. 7 k.p.c., uzasadniających zgłoszenie udziału w postę-
powaniu sądowym (§366 ust. 2 cytowanego rozporządzenia).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Sądu Okręgowego w Krakowie o sygn. 
I C 1456/13, w której stroną powodową jest Pani Małgorzata D., Prokurator Okręgo-
wy w Krakowie stwierdził, że nie zachodzą ustawowe przesłanki uzasadniające jego 
udział w tym postępowaniu. Na wstępie należy zauważyć i wskazać, że powódka jest 
w tej sprawie reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego – radcę 
prawnego.

W ocenie Prokuratora Okręgowego w Krakowie, czynności procesowe podejmowa-
ne przez Sąd, w kontekście wniosków i pism składanych przez pełnomocnika powódki, 
nie mogą być uznane za długotrwałe. Należy podkreślić, że postępowanie wpadkowe 
w przedmiocie rozpoznania wniosku powódki o zwolnienie jej od kosztów sądowych, 
zostało już prawomocnie zakończone, po rozpoznaniu przez sąd odwoławczy w dniu 
13 stycznia 2014 roku zażalenia pełnomocnika na postanowienie Sądu Okręgowego 
w Krakowie zwalniające częściowo powódkę od kosztów sądowych.

 Zawisłe obecnie postępowanie opozycyjne z powództwa Małgorzaty D. w sprawie 
o sygn. I C 1456/13, ma charakter następczy wobec innego, prawomocnie już roz-
strzygniętego postępowania sądowego o zapłatę, którego wówczas Małgorzata D. była 
stroną pozwaną.

W tym miejscu należy podnieść, że udział prokuratora w postępowaniu sądowym 
wszczętym przez uprawniony podmiot, pozostaje bez wpływu na obowiązek ponosze-
nia przez strony procesu kosztów sądowych.
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Prokurator zgłaszając udział w postępowaniu sądowym wszczętym przez upraw-
niony podmiot, ma samodzielną, niezależną od innych stron pozycję procesową. Po-
dejmowane przez niego czynności procesowe oraz składane wnioski są niezależne od 
interesu stron, ich postawy, aktywności lub zaniechań i powinny być zawsze reali-
zowane w celu ochrony praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. 
Prokurator zgłaszając udział w postępowaniu sądowym, nie może więc z założenia 
wskazywać strony, w interesie której będzie podejmował określone działania proceso-
we. Udział prokuratora w postępowaniu przed sądem gdzie strony mają zapewnioną 
pomoc prawną, mogą uzasadniać tylko wyjątkowe okoliczności sprawy (§366 ust. 2 
zd. 2 cytowanego rozporządzenia).

Przedstawione okoliczności nie uzasadniają zgłoszenia przez prokuratora udziału 
w postępowaniu sądowym zawisłym przed Sądem Okręgowym w Krakowie o sygn. 
I C 1456/13, którego stroną jest Pani Małgorzata D. Udział prokuratora w tej spra-
wie nie wpłynie na szybkość biegu czynności procesowych podejmowanych przez Sąd 
orzekający, a kwestionowanych w oświadczeniu – ani też na rozstrzygnięcie o kosz-
tach sądowych, których zasady zwalniania i ponoszenia regulują przepisy ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2010 roku, poz. 594 ze zm.).

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Henryka Górskiego, Bogdana Pęka oraz Beaty Gosiewskiej

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze!
Prosimy Pana Prokuratora Generalnego o zbadanie sprawy (…) Prokura-

tury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej.
Prokuratura wniosła w tej sprawie akt oskarżenia przeciwko kobiecie, 

która podrobiła podpis swojego ojca na wniosku o dopłaty bezpośrednie, ale 
jej czyn w naszej ocenie nie powodował żadnej szkody. Oskarżona podro-
biła podpis na wniosku, który jej ojciec mógł sam złożyć. Wniosek dotyczył 
dopłat bezpośrednich, które w świetle prawa ojcu oskarżonej przysługiwały. 
Ojciec oskarżonej akceptował ten podpis i nie wnosił żadnych skarg. Nikt nie 
poniósł szkody materialnej ani moralnej.

Owszem, jest rzeczą naganną podpisywanie się za inną osobę, ale – 
powiedzmy sobie szczerze – zwłaszcza na wsiach jest dość częste to, że 
w sytuacjach niekonfliktowych członkowie rodziny podpisują się nawzajem 
za siebie, na przykład przyjmując korespondencję. Jak długo osoba, w imie-
niu której złożono podpis, podpisu tego nie kwestionuje, tak długo sprawa 
nie jest warta zachodu organów ścigania w myśl zasady, że chcącemu nie 
dzieje się krzywda.

Tak jest właśnie we wskazanej sprawie rawskiej. Jeden niewinny, ni-
komu nieszkodzący podpis, a rozpętana została afera, wszczęto poważne 
postępowanie, zaangażowani zostali świadkowie, biegli, oskarżoną czeka-
ją prawdopodobnie poważne konsekwencje. Panie Prokuratorze, czy warto 
było? Czy to nie nadmiar formalizmu połączony z deficytem rozsądku?

Zaś do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierujemy pytanie, czy 
w takich nieszkodliwych, niekonfliktowych przypadkach podpisania wnio-
sku przez inną osobę, gdy osoba podpisana nie czuje się pokrzywdzona, 
jest sens wnoszenia zawiadomień do prokuratury. Czy to nie jest przerost 
formy nad treścią? Czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
nie powinna wykazywać więcej rozwagi w kierunku wniosków do prokura-
tury w sprawach, w których ani Skarb Państwa, ani żadna inna osoba nie 
doznały uszczerbku ani szkody?

Pragniemy przypomnieć, że z odpowiedzi na jedno z naszych wcześniej-
szych oświadczeń wynika, że w latach 2008–2012 ARiMR skierowała do 
prokuratury ponad osiem tysięcy zawiadomień o przestępstwie, większość 
tych spraw została jednak umorzona.

Czy nie należałoby, Panie Ministrze, przyhamować nieco tej nadgorliwo-
ści agencji w gnębieniu rolników i absorbowaniu prokuratury zawiadomie-
niami o przestępstwie?

Z góry dziękujemy za zajęcie się sprawą i przekazanie szczegółowych 
wyjaśnień.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Henryk Górski 
Bogdan Pęk 
Beata Gosiewska
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Oddowiedd 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 5.01.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 19 grudnia 2013 r., dotyczące 

oświadczenia Senatorów RP Panów Grzegorza Wojciechowskiego, Henryka Górskie-
go, Bogdana Pęka i Pani Beaty Gosiewskiej, złożonego na 46. posiedzeniu Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 grudnia 2013 r. w sprawie sygn. 1 Ds. 183/13 
Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej, uprzejmie informuję, że w najbliższym 
czasie nie jest możliwe zbadanie akt tego postępowania, spowodowane odmową ich 
udostępnienia przez sąd z uwagi na wyznaczone terminy rozpraw m.in. w dniach 
5 i 6 lutego 2014 r.

W związku z powyższym w Wydziale III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowaw-
czym Prokuratury Okręgowej w Łodzi dokonano analizy dokumentów zgromadzonych 
w aktach podręcznych sprawy i na tej podstawie ustalono, że w dniu 4 lutego 2013 r. 
do wymienionej powyżej jednostki rejonowej z Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wpłynęło zawiadomienie 
o usiłowaniu doprowadzenia tej instytucji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 
w łącznej kwocie 2809,78 zł, poprzez przedłożenie w dniach 15 i 27 maja 2011 r. 
w celu uzyskania z Agencji dotacji nierzetelnych pisemnych oświadczeń w zakresie 
faktycznej uprawy gruntów rolnych położonych na dwóch działkach w miejscowości 
Chrusty, tj. o czyn z art. 297 §1 k.k. i art. 13 §1 k.k w zw. z art. 286 §1 k.k. w zw. 
z art. 11 §2 k.k.

Postanowieniem z dnia 7 marca 2013 r. wszczęto w tej sprawie śledztwo, które-
go wyniki pozwoliły na przedstawienie w dniu 27 czerwca 2013 r. zarzutów dwóm 
osobom, w tym o czyn z art. 270 §2a k.k. „kobiecie”, o której mowa w oświadczeniu 
Senatorów RP. Następnie postanowienie o przedstawieniu wyżej wymienionej zarzutu 
popełnienia przestępstwa trzykrotnie uzupełniano, rozszerzając jego zakres o czyny 
spenalizowane w art. 297 §1 k.k. i art. 270 §2a k.k. w zw. z art. 270 §1 k.k. w zw. 
z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Ostatecznie w dniu 17 października 2013 r. Prokurator Rejonowy w Rawie Mazo-
wieckiej skierował do Sądu Rejonowego w Skierniewicach IX Zamiejscowego Wydziału 
Karnego z siedzibą w Rawie Mazowieckiej akt oskarżenia przeciwko wymienionej, jako 
oskarżonej o czyny:

I.    z art. 297 §1 k.k. i art. 270 §2a k.k. w zw. z art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 
k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

II.   z art. 270 §2a k.k. w zw. z art. 270 §1 k.k.;
III. z art. 270 §2a k.k. w zw. z art. 270 §1 k.k.
Jednocześnie, działając w trybie art. 335 k.p.k., wniesiono o skazanie oskarżonej 

bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie jej za powyższe czyny kary łącznej sze-
ściu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 
okres próby lat dwóch.

Tym samym aktem oskarżenia objęto także drugiego oskarżonego o czyny z art. 297 
k.k. i 286 k.k.

Postanowieniem z dnia 12 listopada ub.r. sygn. IX K 739/13 Sąd wyłączył do 
odrębnego rozpoznania materiał dowodowy zgromadzony przeciwko oskarżonej, reje-
strując go pod sygn. IX K 797/13.

Zdaniem Prokuratora Okręgowego w Łodzi oraz Zastępcy Prokuratora Apelacyj-
nego w Łodzi, które należy podzielić, wyniki analizy akt podręcznych przedmiotowe-
go postępowania przygotowawczego pozwalają na stwierdzenie, iż wbrew zarzutom 
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zawartym w oświadczeniu senatorskim przestępne zachowanie oskarżonej nie miało 
charakteru incydentalnego, zarzucono jej bowiem trzykrotne podrobienie w okresie 
od 9 do 15 maja 2011 r. podpisu ojca na wniosku o przyznanie płatności do gruntów 
rolnych oraz dwunastu załącznikach, a nadto przedłożenie tych dokumentów, jako 
autentycznych w ARiMR, ponadto podrobienie podpisu ojca na pełnomocnictwie do 
wykonywania w jego imieniu czynności w ARiMR i przedłożenie go w dniu 15 kwiet-
nia 2009 r., jako autentycznego, a także podrobienie podpisów ojca i matki na wnio-
sku o wpis do ewidencji producentów i przedłożenie go w dniu 15 kwietnia 2009 r. 
w ARiMR, jako autentycznego.

Podkreślenia przy tym wymaga, że prokurator, uwzględniając podnoszone przez 
wymienionych powyżej Senatorów okoliczności sprawy [akceptację zachowań oskar-
żonej przez rodziców], uznał zmniejszony stopień szkodliwości społecznej czynów i za-
kwalifikował je, jako wypadek mniejszej wagi, tj. z art. 270 §2a k.k. Ponadto zważyć 
należy, że oskarżona przyznała się do realizacji znamion wszystkich przypisywanych 
jej występków i skorzystała z przysługującego jej prawa, dobrowolnie poddając się 
karze bez przeprowadzania rozprawy. Dodatkowo wnioskowana kara, mimo wielo-
krotności zachowań, wydaje się być adekwatną do stopnia zawinienia i trudno uznać 
ją za rażąco surową.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że zainteresowaniem omawianego postępowa-
nia objęte były zachowania spenalizowane przez ustawodawcę dla zabezpieczenia pra-
widłowego funkcjonowania instytucji finansowo-gospodarczych, wiarygodności doku-
mentów i ochrony stosunków prawnych, których istnienie dany dokument stwierdza, 
a nie zachowanie wymierzone w dobra prawne określonej osoby.

W świetle powyższego nie można zgodzić się ze stanowiskiem Państwa Senatorów, 
iż prokuratura nie powinna reagować na takie zachowania, mimo iż naruszają obo-
wiązujące normy prawne.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Oddowiedd�  
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo znak BPS/043-46-1998-MRRW/13 z dnia 19 grudnia 

2013 r., zawierające oświadczenie złożone przez Senatorów RP: Grzegorza Wojciechow-
skiego, Henryka Górskiego, Bogdana Pęka oraz Beatę Gosiewską, podczas 46. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 18 grudnia 2013 r., dotyczące informowania przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.
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Zgodnie z obowiązującym prawem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa kieruje sprawy do organów ścigania w każdym zidentyfikowanym przypadku 
podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu na podstawie art. 304 usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, 
poz. 555 z późn. zm.).

Art. 304 §2 Kodeksu postępowania karnego stanowi, iż Instytucje państwowe i sa-
morządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu prze-
stępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym proku-
ratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu 
powołanego do ścigania przestępstw łub do czasu wydania przez ten organ stosownego 
zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Mając na 
uwadze powyższy przepis należy stwierdzić, że organ nie ma możliwości odstąpienia 
od wskazanego w tym przepisie powiadomienia.

Należy wskazać także, iż w przypadku przekazania przez Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa w związku z ujawnionymi przypadkami nieprawidłowości, do 
prokuratora należy kwalifikacja tych przypadków pod kątem spełniania ustawowych 
znamion popełnienia przestępstwa. Jednakże nawet w przypadku stwierdzenia istnie-
nia znamion popełnienia przestępstwa, prokurator może zastosować umorzenie po-
stępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Dla uznania, czy dany 
czyn jest przestępstwem, konieczne jest ponadto ustalenie winy sprawcy.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Zofia Szalczyk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Henryka Górskiego, Bogdana Pęka, 

Krzysztofa Słonia oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad 
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
W związku z wpływającymi do mojego biura licznymi uwagami miesz-

kańców miejscowości Konopnica, Jakubów, Przewodowie i Zagórze, związa-
nymi z rozbudową drogi krajowej nr 8 w celu spełnienia przez nią parame-
trów drogi ekspresowej, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kwestii do-
tyczących zablokowania drogi technicznej w miejscowości Konopnica. Brak 
przejazdu wynika z nierozwiązania sprawy związanej z przecięciem tejże 
drogi torami kolei wąskotorowej.

Uprzejmie prosimy Pana Dyrektora o rozważenie możliwości rozwiąza-
nia tego problemu i o przekazanie szczegółowych wyjaśnień odnośnie do 
stanowiska GDDKiA.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Henryk Górski 
Bogdan Pęk 
Krzysztof Słoń 
Wojciech Skurkiewicz

Oddowiedd�

Warszawa, 22.01.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2013 r. (wpłynęło w dniu 30 grudnia 

2013 r.) znak: BPS/046-1999/13, przy którym przekazano oświadczenie złożone przez 
Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami, dotyczące 
przejezdności drogi technicznej w m. Konopnica, uprzejmie przedstawiam wyjaśnie-
nia w przedmiotowej sprawie.

Uprzejmie informuję, iż Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
znana jest problematyka opisana w ww. oświadczeniu Senatorów, a dotyczy ona za-
pewnienia przejazdu przez tory kolejki wąskotorowej w miejscowości Rawa Mazowiec-
ka w ciągu drogi dojazdowej przy drodze ekspresowej S8. GDDKiA podejmowała w ni-
niejszej sprawie działania, mające na celu wypracowanie rozwiązania, które przyjęte 
zostałoby przez lokalną społeczność.

Zgodnie z wyjaśnieniami i dokumentacją przekazaną przez Oddział GDDKiA w Ło-
dzi, droga dojazdowa do terenów przyległych do drogi ekspresowej S8 (DD1) nie miała 
zapewnionej ciągłości, czyli przejazdu przez tory kolejki wąskotorowej w miejscowości 
Rawa Mazowiecka. Po obydwu stronach torów droga dojazdowa kończyła się placa-
mi do zawracania. Takie rozwiązanie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do 
drogi ekspresowej S8 zostało zatwierdzone projektem budowlanym i decyzją o zezwo-
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leniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 
do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka – granica wojewódz-
twa łódzkiego.

Okoliczni mieszkańcy, we własnym zakresie, w sposób samowolny dokonali de-
montaży zastosowanych zabezpieczeń (bariery drogowe) na drodze dojazdowej DD1 
i wykonali nielegalny przejazd przez tory – we wskazanej przez Senatorów lokalizacji.

W związku z wieloma interwencjami mieszkańców, jak również w związku z inicja-
tywą podjętą przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego w dniu 27 września 
2012 r. przedstawiciele Oddziału GDDKiA w Łodzi spotkali się w terenie z lokalną spo-
łecznością i władzami samorządowymi w celu wypracowania rozwiązania dla zaistnia-
łej sytuacji. Jednakże okazało się, iż ze względu na specyfikę inwestycji, która miałaby 
polegać na zapewnieniu przejazdu przez tory kolejki wąskotorowej i istniejące w tym 
zakresie ograniczenia prawne, nie było możliwe na podstawie posiadanych zezwoleń 
i decyzji na realizację przedmiotowego zadania – w ramach zabezpieczonego budżetu 
wykonać zmiany organizacji ruchu w zakresie opisanym w ww. oświadczeniu.

Po kolejnym komisyjnym przeglądzie skrzyżowania zarządzanego przez Funda-
cję Polskich Kolei Wąskotorowych przez ww. tory kolei wąskotorowej, który odbył się 
9 lipca 2013 r., Oddział GDDKiA w Łodzi podjął próbę doprowadzenia skrzyżowania 
do zgodności z posiadanym projektem budowlanym i zatwierdzonym Projektem Or-
ganizacji Ruchu. Jednakże Oddział GDDKiA w Łodzi nie mógł wykonać ww. zadania 
wobec blokady zorganizowanej przez lokalną społeczność.

Przeprowadzony w listopadzie 2013 r. audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
który prowadzi się przed upływem 12 miesięcy od oddania do użytkowania zadania 
inwestycyjnego, omówił przedmiotowy problem i przedstawił sposób jego rozwiązania 
poprzez zapewnienie pełnej przejezdności drogi dojazdowej DD1 przez ww. tory ko-
lejki wąskotorowej w miejscowości Rawa Mazowiecka. Zadanie to zostanie zgłoszone 
do planu działań wynikających z zaleceń audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
i po jego zatwierdzeniu Oddział GDDKiA w Łodzi rozpocznie przygotowania ujętych 
w nim zadań.

Ze względu na specyfikę przedmiotowego zadania niezbędnym jest przeprowadze-
nie pełnej procedury obejmującej: pozyskanie środków finansowych na jej przygo-
towanie i realizację, w tym: przeprowadzenie prac przygotowawczych polegających 
na opracowaniu dokumentacji budowlanej oraz dokumentacji niezbędnej do złożenia 
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następ-
nie na prace budowlane.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, iż Oddział GDDKiA w Łodzi, 
podjął działania zmierzające do zapewnienia rozwiązania komunikacyjnego, zgodnego 
z żądaniami lokalnej społeczności, jednakże specyfika (zakres i koszt) wykonania ta-
kiego przejazdu wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia całego postępowania przy-
gotowawczego.

Oddział GDDKiA w Łodzi prognozuje, iż decyzje w przedmiotowej sprawie, polega-
jące na uzyskaniu ostatecznej decyzji o zakresie i sposobie realizacji zaleceń audytu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostaną podjęte pod koniec I kwartału 2014 r. Do-
piero wówczas Oddział GDDKiA w Łodzi będzie mógł złożyć wniosek o zabezpieczenie 
środków finansowych. W obecnej sytuacji GDDKiA nie ma podstaw prawnych oraz 
nie ma środków finansowych na realizację zadania w zakresie proponowanym przez 
Senatorów.

Z poważaniem 
 
GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
z up. Łukasz Skorupski 
Dyrektor 
Biura Generalnego Dyrektora
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do społecznych 

konsultacji projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: 
świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

W przedstawionym projekcie prezes NFZ wprowadził zmiany zapisów 
w części dotyczącej świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoter-
minowej oraz zasad jej finansowania. W długoterminowej opiece domowej 
proponuje się wprowadzenie współczynnika korygującego wartość osobo- 
dnia na poziomie 0,6 dla wykonywanych czynności bez uwzględnienia 
stanu pacjenta. Wskaźnik 0,4 osobodnia dla pacjentów przebywających 
pod tym samym adresem, ujęty jako świadczenie pielęgnacyjne, nie został 
zmieniony, a wskaźnik świadczeń pielęgniarskich podwyższony do pozio-
mu 0,5 osobodnia.

Projekt zarządzenia, wprowadzając wskaźnik 0,6 osobodnia, obniża aż 
o 60% obecną stawkę dla pielęgniarki opieki długoterminowej dla pacjentów 
przebywających pod różnymi adresami. Pielęgniarka opieki długoterminowej 
pracuje od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach także 
w dni wolne od pracy. W szczególnych przypadkach, mając na względzie 
stan zdrowotny pacjenta i konieczność zachowania ciągłości leczenia, pie-
lęgniarka zmuszona jest do odbycia dwóch wizyt u pacjenta w ciągu dnia. 
Dodatkowe wizyty generują większe koszty, a nie są one finansowane ani 
też ujmowane w sprawozdawczości NFZ.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
Na jakiej podstawie dokonano podziału czynności wykonywanych przez 

pielęgniarki w środowisku domowym pacjenta?
Czy wprowadzenie współczynnika korygującego nie spowoduje margi-

nalizacji pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej czy nawet całko-
witego jej upadku?

Z poważaniem 
Alicja Zając

Oddowiedd�

Warszawa, 2014.01.10

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Alicję Zając na 46. po-

siedzeniu Senatu w dniu 18 grudnia 2013 r., przesłane przy piśmie Pani Marii Pań-
czyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu, z dnia 19 grudnia 2013 r., znak: BPS/043-46- 
-2000/13, dotyczące zmian w zasadach realizacji i rozliczania świadczeń w pielęgniar-
skiej opiece długoterminowej domowej, zaproponowanych w projekcie zarządzenia 
Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, uprzejmie 
proszę o przyjęcie następujących informacji.
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Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 
ze zm.) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy. Warunki zawierania i realizacji umów 
w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń opieki zdrowotnej określają zarzą-
dzenia Prezesa NFZ, wydawane w związku z art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 
ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy.

Odnosząc się do wyrażonych zastrzeżeń do zaproponowanych zmian w warunkach 
realizacji i rozliczania świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej do-
mowej, zawartych w opublikowanym przez NFZ projekcie zarządzenia, uprzejmie in-
formuję, że w dniu 18 grudnia 2013 r. Prezes NFZ podpisała zarządzenie Nr 87/2013/
DSOZ określające warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęg-
nacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na rok 2014 i lata następne, 
zgodnie z którym do końca 2014 r. będą obowiązywały dotychczasowe zasady rozlicza-
nia świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Centrali NFZ, 
wydzielenie pielęgniarskich świadczeń specjalistycznych oraz opieki nad pacjentem 
w szczególnie ciężkim stanie, jako kwalifikujących do rozliczenia wyższą stawką po-
przez zastosowanie odpowiednich współczynników korygujących, zostało zapropono-
wane w celu lepszego powiązania poziomu finansowania odpłatności za świadczenia 
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej z kosztami ich udzielania. Jed-
nakże, po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych do projektu zarządzenia, uznano, że 
wprowadzenie nowych rozwiązań powinno zostać poprzedzone modyfikacją sprawoz-
dawczości w okresie przejściowym oraz ich ewentualnej weryfikacji w trakcie roku. Ta 
przesłanka spowodowała, że Prezes Funduszu, przychylając się do wniosku Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, określiła wejście w życie nowych zasad rozliczania 
świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, z uwzględnie-
niem współczynników korygujących, na dzień 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym, do końca 2014 roku będą obowiązywały dotychczaso-
we zasady rozliczeń, czyli podział na dwa produkty rozliczeniowe: osobodzień w pie-
lęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów pod różnymi adresami 
zamieszkania oraz osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla 
pacjentów pod tym samym adresem zamieszkania. Zmodyfikowany został jedynie za-
kres sprawozdawanych informacji w szczególności w; zakresie czynności związanych 
z opieką nad pacjentami w szczególnie ciężkim stanie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z systemami wsparcia bezpośredniego rolnictwa wprowa-

dzonymi po akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na tere-
nach wiejskich pojawił się problem związany z obejmowaniem gruntów sta-
nowiących własność Skarbu Państwa w tak zwane bezumowne posiadanie. 
Przedmiotowa problematyka wiąże się przede wszystkim z praktyką funk-
cjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Działania tak zwanych bezumownych użytkowników sprowadzają się 
do bezprawnego zajęcia nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Włas- 
ności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie zgłoszenia posiadanego areału 
do ARiMR w celu uzyskania dopłat. Skutki tych działań przekładają się 
bezpośrednio na stosunki panujące pomiędzy mieszańcami wsi – powodu-
ją konflikty pomiędzy rolnikami starającymi się uzyskać tytuł prawny do 
nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, na 
przykład poprzez uczestnictwo w przetargach na dzierżawę, a osobami, któ-
re samowolnie obejmują grunty rolne w posiadanie, całkowicie lekceważąc 
obowiązujące w tym zakresie przepisy. Działania bezumownych użytkowni-
ków zaburzają także funkcjonowanie Agencji Nieruchomości Rolnych, która 
w wyniku stosowania takiej praktyki zostaje uwikłana w procesy sądowe 
zmierzające do odzyskania gruntów i nie może sprawnie gospodarować za-
sobem rolnym.

Ze względu na przedstawiony problem proszę o dokonanie po pierwsze, 
analizy możliwości wykorzystania obecnie obowiązujących instytucji praw-
nych do przeciwdziałania tego typu praktykom, a po drugie, analizy potrzeb 
wprowadzenia regulacji uniemożliwiających posiadaczowi pobieranie dopłat 
z tytułu posiadania gruntów Skarbu Państwa w przypadku, gdy jego posia-
danie nie jest oparte na prawie.

Piotr Zientarski

Oddowiedd�

Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Piotra Zientarskiego złożone pod-

czas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 grudnia 2013 r. w sprawie bezumownego 
użytkowania nieruchomości uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 124 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 
9 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośred-
niego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone sys-
temy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) 
nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
(Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), działki rolne objęte systemem 
jednolitej płatności obszarowej znajdują się w posiadaniu rolnika w dniu ustalonym 
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przez państwo członkowskie. Jednocześnie, zgodnie z art. 2 lit. a przywołanego roz-
porządzenia, rolnik oznacza osobę fizyczną lub prawną lub grupę osób fizycznych 
lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle 
prawa krajowego, których gospodarstwo rolne znajduje się na terytorium Wspólnoty, 
oraz która prowadzi działalność rolniczą. Natomiast w myśl art. 2 lit. b rozporzą-
dzenia 73/2009, gospodarstwo oznacza wszystkie jednostki produkcyjne zarządza-
ne przez rolnika znajdujące się na terytorium tego samego państwa członkowskiego. 
Przez działalność rolniczą należy natomiast rozumieć produkcję, hodowlę lub uprawę 
produktów rolnych, włączając w to zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie 
zwierząt do celów gospodarskich, lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rol-
nej zgodnej z ochroną środowiska zgodnie z art. 2 lit. c rozporządzenia nr 73/2009. 
Natomiast płatność bezpośrednia, zdefiniowana w art. 2 lit. d ww. rozporządzenia, 
oznacza płatność przyznawaną bezpośrednio rolnikom w ramach systemu wsparcia 
wymienionego w załączniku I do rozporządzenia nr 73/2009, czyli jedynie osobom 
prowadzącym przytoczoną powyżej działalność rolniczą.

Przytoczone przepisy Unii Europejskiej nie uzależniają prawa do uzyskiwania płat-
ności od posiadania tytułu prawnego do gruntów rolnych. Bezpośrednim celem płat-
ności bezpośrednich jest bowiem wsparcie dochodów rolników, a więc osób faktycznie 
prowadzących działalność rolniczą.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że płatności są przyznawane po-
siadaczowi działek rolnych, niezależnie od tytułu prawnego do tych działek. Jedno-
cześnie ustawodawca krajowy nie może swobodnie kształtować rozwiązań w zakresie 
posiadania tytułu prawnego do gruntów rolnych w celu uzyskania płatności bezpo-
średnich. Próba uzależnienia przyznania płatności od posiadania tytułu do gruntów, 
mogłaby zostać oceniona jako niedopuszczalne uzupełnienie przepisów Unii Euro-
pejskiej albo naruszenie zakazu dokonywania przez państwa członkowskie „wiążącej 
wykładni” rozporządzenia wspólnotowego. Przepisy rozporządzenia nr 73/2009 nie 
upoważniają bowiem państwa członkowskiego do uregulowania tej kwestii. Zgodnie 
z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1970 r. sygn. akt 40/69 Bol-
lman, „Ponieważ rozporządzenie nr 73/2009 wiąże w całości i jest bezpośrednio sto-
sowane we wszystkich państwach członkowskich, nie mogą one – chyba, że co innego 
stanowi rozporządzenie – podejmować działań na rzecz wykonania tego rozporządze-
nia, których przedmiotem byłaby zmiana znaczenia lub uzupełnienie jego przepisów. 
W zakresie, w jakim państwa członkowskie przekazały kompetencje stanowienia pra-
wa (...) Wspólnotom, tracą one uprawnienie do stanowienia prawa w tej dziedzinie”. 
„Bezpośrednie stosowanie rozporządzenia zakłada, iż rozporządzenie wchodzi w ży-
cie, wywierając skutek na korzyść lub obciążając podmioty prawne, nie wymagając 
przy tym jakichkolwiek działań w celu transformacji w prawo krajowe. (...) Państwa 
członkowskie nie mogą tym samym podejmować żadnych działań, które naruszały-
by wspólnotowy charakter przepisów rozporządzenia i wynikających z nich skutków 
w odniesieniu do jednostki. (....). Nawet, jeżeli administracja poszczególnych państw 
członkowskich – w przypadku trudności interpretacyjnych – może czuć się zmuszona 
do podejmowania działań na rzecz wykonania wspólnotowego rozporządzenia i przy 
tej okazji do wyjaśniania wątpliwości, to może czynić to jedynie przy poszanowaniu 
postanowień wspólnotowych. W szczególności urzędy poszczególnych państw człon-
kowskich nie mogą ustalać wiążących reguł interpretacji” (wyrok Trybunału Sprawie-
dliwości z dnia 31 stycznia 1978 r. sygn. akt 94/77 Fratelli Zerbone Snc przeciwko 
Amministrazione delle finanze dello Stato).

Państwa członkowskie nie zostały upoważnione do precyzowania czy interpreto-
wania w przepisach krajowych pojęcia „posiadanie”, o którym mowa w art. 124 ust. 2 
rozporządzenia 73/2009. W szczególności nie zostały upoważnione do wskazywania, 
czy posiadanie ma być legalne, czy nielegalne. Wszelka „ingerencja” w tym zakresie 
mogłaby się wiązać z niekorzystnymi konsekwencjami dla Rzeczypospolitej Polskiej, 
w tym, z wniesieniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że w ramach obowiązujących regulacji 
prawnych istnieje możliwość wykluczenia ze wsparcia osób, które faktycznie nie pro-
wadzą działalności rolniczej, a jedynie stwarzają pozory jej prowadzenia. W sytuacji, 
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gdy np. w wyniku kontroli krzyżowej wniosków okaże się, że o przyznanie płatności 
do tych samych użytków ubiega się więcej niż jeden rolnik, lub gdy pojawią się prze-
słanki wskazujące, że rolnik ubiegający się o przyznanie płatności nie jest użytkowni-
kiem gruntów zadeklarowanych we wniosku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy 
rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności, rzeczywiście one przysługują. 
Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 30 rozporządzenia Rady nr 73/2009, 
nie naruszając szczególnych przepisów odnoszących się do poszczególnych systemów 
wsparcia, nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz beneficjentów, w odniesieniu 
do których ustalono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania takich 
płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami danego systemu wsparcia.

Sprawa bezprawnego użytkowania spornych działek może być również przedmio-
tem rozstrzygnięć o charakterze cywilnoprawnym, dochodzonych przed sądami po-
wszechnymi, w tym również w zakresie roszczeń dotyczących utraconych korzyści.

Ponadto w celu zapobieżenia występowania przypadków bezumownego użytko-
wania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi pismem z dnia 26 sierpnia 2013 r. wskazał Prezesowi Agencji Nierucho-
mości Rolnych, że Agencja Nieruchomości Rolnych powinna:

1) zgłaszać przypadki bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu do Pre-
zesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa celem sprawdzenia czy 
nie zachodzą przesłanki do zastosowania art. 30 rozporządzenia Rady (UE) 
nr 73/2009, w myśl którego „...nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz be-
neficjentów, w odniesieniu do których ustalono, że sztucznie stworzyli warun-
ki wymagane do otrzymania takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne 
z celami danego systemu wsparcia”;

2) stosować art. 343 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym posiadacz może:
a) zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posia-

dania,
b) niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym 

działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemo-
cy względem osób;

3) zgłaszać przypadki bezumownego użytkowania nieruchomości:
a) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
b) Centralnemu Biuru Śledczemu,
c) Urzędowi Skarbowemu w przypadku gdy bezumownym użytkownikiem jest 

osoba prawna,
d) Gminie w celu wyegzekwowania należnego podatku rolnego;

4) dochodzić od bezumownego użytkownika nieruchomości zwrotu uiszczonego 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych podatku rolnego.

Ponadto obecnie w Sejmie RP trwają prace nad poselskim projektem ustawy 
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
(druk nr 1925), który przewiduje zwiększenie wysokości wynagrodzenia przysługu-
jącego Agencji z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa z 5-krotności do 20-krotności wywoławczej wysokości czyn-
szu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy 
dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu. Ponadto Agencja do egzekucji należności 
z tego tytułu będzie mogła stosować przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji. Regulacje te mają na celu przeciwdziałać przypadkom bezumownego użyt-
kowania nieruchomości, a także ułatwić egzekucję należności z tego tytułu. Zwięk-
szenie opłat z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu z pewnością 
ograniczy występowanie tego typu przypadków, a także zrekompensuje straty ponie-
sione z tego tytułu.
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