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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Do mojego biura zwróciła się jedna z gmin z terenu Północnej Wielko-

polski z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmiany niekorzystnych 
dla jednostek samorządu terytorialnego rozwiązań prawnych regulujących 
kwestie finansowania oświetlenia ulicznego i drogowego. Radni podnoszą, iż 
obecny stan prawny dyskryminuje jednostki samorządu terytorialnego, któ-
re zobowiązywane są do ponoszenia kosztów utrzymywania i eksploatacji 
urządzeń oświetleniowych, nie będąc jednocześnie ich właścicielami.

Gminy często nie mają wpływu na to, które firmy będą prowadziły prace 
związane z utrzymaniem oświetlenia. Nie są do nich dopuszczane podmioty 
spoza firmy energetycznej, co eliminuje konkurencję i jest zdaniem skarżą-
cych sprzeczne z art. 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawą – Pra-
wo zamówień publicznych. Co więcej, Urząd Zamówień Publicznych i UOKiK 
nie widzą problemu w dostępności tego typu usług dla innych przedsiębior-
ców. Okazuje się, że stawki proponowane przez firmy energetyczne są wy-
liczane w sposób mało klarowny i często nie wynikają z realnych kosztów. 
Również Urząd Regulacji Energetyki stoi na stanowisku, że to na firmach 
energetycznych ciąży obowiązek budowy i utrzymywania infrastruktury 
w celu sprawnego działania punktów oświetleniowych. Gminy jednak napo-
tykają w tej kwestii opór firm, które mając monopolistyczną pozycję na ryn-
ku dostaw energii elektrycznej, zasłaniają się niejednoznacznymi opiniami 
prawnymi i często nadinterpretują własne prawa.

Zwracam się do Panów Ministrów z zapytaniem, czy podejmowane są 
działania zmierzające do jednoznacznego ustalenia kwestii odpowiedzialno-
ści za utrzymanie oświetlenia i zapobieżenia monopolistycznym praktykom 
firm energetycznych.

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn

�Odpowiedź 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 4 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna 

podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 stycznia 2014 r., przesłane przy piśmie 
z dnia 15 stycznia 2014 r., sygn. BPS/043-47-2002-MG/14, uprzejmie przedstawiam 
następujące wyjaśnienia.

Na wstępie pragnę poinformować, że do końca 2003 r. do zadań własnych gmin 
należał obowiązek finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na 
terenie gminy, dla których była ona zarządcą. Natomiast koszty oświetlenia pozosta-
łych dróg pokrywane były z budżetu państwa.
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Rozszerzenie obowiązku finansowania przez gminy oświetlenia ulicznego na 
wszystkie drogi znajdujące się na terenie gminy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspre-
sowych, nastąpiło w wyniku zmian wprowadzonych w ustawie – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.), któ-
rej projektodawcą był Minister Finansów i wynikało z przeprowadzanej w tym czasie 
przez ten resort reformy systemu finansów samorządu terytorialnego.

Rozszerzenie z dniem 1 stycznia 2004 r. ww. obowiązku gmin wiązało się ze zwięk-
szeniem dochodów, mającym – według informacji przekazanych wówczas przez Mini-
stra Finansów – umożliwić gminom finansowanie tego zadania. Dotychczasowe dotacje 
jakie gminy otrzymywały na finansowanie oświetlenia dróg, dla których nie były za-
rządcą, zostały zastąpione zwiększonymi dochodami własnymi. Udział tych jednostek 
we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono z 5% do 6,71%, 
a z podatku od osób fizycznych z 27,6% do 39,34%, niezależnie od zróżnicowania 
zlokalizowanej na terenie gmin infrastruktury drogowej i w ślad za tym rzeczywistych 
kosztów związanych z oświetleniem ulicznym.

Przedstawione przepisy nie uzależniają nałożonego na gminy obowiązku w zakre-
sie oświetlenia od posiadania tytułu własności do urządzeń oświetlenia ulicznego. 
W chwili obecnej struktura własnościowa oświetlenia ulicznego jest zróżnicowana. 
Wyróżnić można trzy kategorie właścicieli tego majątku:

∙ przedsiębiorstwa energetyczne,
∙ spółki powołane przez przedsiębiorstwo energetyczne w celu realizacji usług 

oświetleniowych,
∙ gminy.
W przypadku, gdy właścicielem infrastruktury oświetleniowej jest gmina, konser-

wacja tej infrastruktury może być zlecona dowolnej firmie, zarówno przedsiębiorstwu 
energetycznemu, jak i innemu dowolnemu podmiotowi. Natomiast w sytuacji, gdy to 
przedsiębiorstwo energetyczne, lub spółka powołana przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne w celu realizacji usług oświetleniowych jest właścicielem urządzeń, strony po-
winny dążyć do uporządkowania tej sytuacji w drodze umowy cywilnoprawnej, zawar-
tej w wyniku przeprowadzenia dwustronnych negocjacji. W praktyce na tym etapie 
doprecyzowaniu ulega zakres pojęcia finansowania oświetlenia przez gminy.

Zgodnie z art. 140 ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. 
zm.) przedsiębiorstwo energetyczne, będące właścicielem urządzeń oświetleniowych 
może w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego z wyłą-
czeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przezna-
czeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. 
W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Zgodnie z powyższą definicją 
prawa własności, gmina nie będąc właścicielem infrastruktury oświetleniowej, nie 
może bez zgody właściciela urządzeń organizować przetargów na konserwację tej in-
frastruktury energetycznej. Ograniczenie uprawnień właściciela do rozporządzenia 
rzeczą doprowadziłoby do niezgodności z art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.), który stanowi, że 
Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia, a wywłaszczenie jest 
dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym 
odszkodowaniem.

Jednocześnie informuję, że zasadność przeprowadzenia odpowiednich zmian 
prawnych w tym obszarze została również wskazana w stanowisku Rządu RP do De-
zyderatu nr 13 Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w sprawie uwarunkowań praw-
nych dotyczących planowania i realizacji przez gminy zadań w zakresie oświetlenia 
przestrzeni publicznej uchwalonego na posiedzeniu w dniu 22 października 2013 r.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Tomasz Tomczykiewicz 
Sekretarz Stanu
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Stanowisko 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 4 lutego 2014 r.

Pan 
Janusz Piechociński 
Minister Gospodarki

Szanowny Panie Premierze,
stosownie do art. 9 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 743, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję – zgod-
nie z właściwością – oświadczenie Senatora RP Pana Mieczysława Augustyna złożone 
podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 stycznia 2014 r. w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do zmiany niekorzystnych dla jednostek samorządu terytorial-
nego rozwiązań prawnych regulujących kwestie finansowania oświetlenia ulicznego 
i drogowego.

Z poważaniem 
 
Magdalena Młochowska

�Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 6 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 15 stycznia 2014 r. przekazującego tekst oświad-

czenia złożonego przez senatora Mieczysława Augustyna podczas 47. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 10 stycznia 2014 r., w sprawie podjęcia działań zmierzających do 
zmiany niekorzystnych dla jednostek samorządu terytorialnego rozwiązań prawnych, 
regulujących kwestie finansowania oświetlenia ulicznego i drogowego (BPS/043-47- 
-2002-MAC/14), uprzejmie informuję, co następuje.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że wynikająca z odpowiednich unormowań 
ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 743, z późn. zm.) właściwość Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie działu 
administracja publiczna (art. 6 ustawy) nie skutkuje obowiązkiem ani uprawnieniem 
prezentowania opinii i stanowisk w zakresie każdej z materii odpowiadającej zada-
niom realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, których zakres i sposób 
wykonania regulują przepisy materii szczególnej. Tym bardziej, że organy samorządu 
terytorialnego wykonują zadania i kompetencje z zakresu różnych dziedzin admini-
stracji publicznej, które regulowane są przepisami aktów prawnych, mieszczących się 
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w działach administracji rządowej podlegających różnym ministrom. Uzasadnionym 
zatem wydaje się pogląd o uznaniu prezentowania opinii w zakresie zadań nałożonych 
na jednostki samorządu terytorialnego przez urząd obsługujący właściwego dla danej 
kategorii zadań ministra. Zważywszy na wynikający z art. 9 ustawy o działach admi-
nistracji rządowej – w przedmiocie poruszanej w oświadczeniu sprawy energetyki (roz-
strzygnięcia kwestii finansowania ulicznej infrastruktury oświetleniowej na terenach 
gmin) – zakres kompetencji, właściwym pozostaje minister gospodarki.

Pragnę ponadto zauważyć, że zgodnie ze stanowiskiem Rządu wobec Dezyderatu 
nr 13 Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w sprawie uwarunkowań prawnych do-
tyczących planowania i realizacji przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrze-
ni publicznej, uchwalonego na posiedzeniu w dniu 22 października 2013 r. – kwestia 
oświetlenia ulic wymaga podjęcia niezbędnych działań legislacyjnych, tak by umoż-
liwić jednostkom samorządu terytorialnego skuteczne realizowanie nakładanych na 
nie zadań.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
Magdalena Młochowska
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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna

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

Szanowna Pani Premier!
W ostatnim czasie poproszono mnie o interwencję w sprawie wstrzy-

mania konkursu na kontynuację działalności ogólnopolskiej sieci Punktów 
Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU).

Punkty takie przez ostatnie półtora roku, między innymi dzięki swojej 
liczebności i rozmieszczeniu na terenie kraju, udzieliły według danych Pol-
skiej Izby Gospodarczej 117 tysięcy usług doradczych, obsługując przy tym 
80 tysięcy klientów. Co bardzo ważne, większość z klientów korzystających 
z PK to osoby, które dopiero myślą o rozpoczęciu prowadzenia działalności 
gospodarczej, co w czasach trudności gospodarczych jest nie do przecenie-
nia. Istnienie właściwej i łatwo dostępnej pomocy, zwłaszcza początkującym 
przedsiębiorcom, daje szansę na powstawanie nowych firm i dobrze służy 
rozwojowi.

Zwracam się zatem do Pani Minister z zapytaniem o przyczyny rezygna-
cji z konkursu. Czy ministerstwo przewiduje zastąpienie punktów konsul-
tacyjnych innymi podmiotami, które aktywnie wspierałyby przedsiębiorców 
w zakładaniu firm i które poprzez swoją działalność pomogłyby przetrwać 
firmie w ciągu pierwszych lat jej działalności?

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn

�Odpowiedź

Warszawa, 4.02.2014 r.

Pani Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Mieczysława Augusty-

na z dnia 15 stycznia br., znak: BPS/043-47-2003/14, odnośnie do kontynuacji 
wsparcia na rzecz Krajowego Systemu Usług na rzecz Małych i Średnich Przedsię-
biorców, pragnę odnieść się poniżej do poruszonych w piśmie kwestii, jak również 
przedstawić założenia koncepcji wsparcia instytucji otoczenia biznesu w perspek-
tywie 2014–2020.

Na wstępie pragnę zapewnić, że stworzenie efektywnego i sprawnego systemu 
otoczenia biznesu, wspomagającego skutecznie przedsiębiorców w zakładaniu oraz 
prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi jeden z głównych priorytetów po-
lityki Rządu zarówno w obecnej, jak też przyszłej perspektywie finansowej. Należy 
pamiętać, że to właśnie sektor prywatny przyczynia się w największym stopniu 
do rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, generując ponad trzy czwarte Pro-
duktu Krajowego Brutto. Każdego roku powstaje ok. 300 tys. nowych podmiotów 
gospodarczych, które napędzają polską gospodarkę, większość nowych miejsc pra-
cy tworzonych jest również w przedsiębiorstwach. Zapewnienie efektywnej polityki 
wsparcia przedsiębiorczości jest zatem kluczowym wyzwaniem, które pozwoli na 
zbudowanie trwałych fundamentów dla rozwoju gospodarczego kraju oraz podnie-
sienia konkurencyjności polskiej gospodarki na tle innych państw europejskich.
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W tym kontekście warto przypomnieć, że głównym założeniem polityki spójności 
w Polsce powinna być nie tylko kontynuacja, ale również zmiana, rozumiana jako lep-
sze dostosowanie dostępnych metod i instrumentów wsparcia do zmieniających się 
warunków ekonomicznych. Dlatego na progu kolejnej perspektywy finansowej powin-
niśmy w większym stopniu koncentrować się na analizie zdobytych doświadczeń oraz 
projektować rozwiązania, które pozwolą bardziej efektywnie odpowiadać na wyzwania, 
przed którymi stoi Polska. Jednym z obszarów, które wymagają kompleksowej refor-
my jest sposób funkcjonowania Krajowego Systemu Usług na rzecz Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.

W ostatnich latach następował systematyczny wzrost liczby instytucji otoczenia 
biznesu w Polsce. Ich działalność można uznać za dość dobrze rozwiniętą i podlegają-
cą ciągłej profesjonalizacji. Jednocześnie, z przeprowadzonych badań i analiz wynika, 
że pomimo wprowadzenia licznych usprawnień, zakres oraz sposób świadczenia usług 
nadal nie w pełni odpowiada na potrzeby rynkowe przedsiębiorstw. Ewolucja KSU 
powinna iść zatem w kierunku coraz większej komercjalizacji świadczonych usług. 
W tym celu konieczne jest wprowadzenie większej odpłatności ze strony przedsię-
biorstw, której pułap może być zróżnicowany w zależności od powszechności czy też 
złożoności danej usługi. System powinien być również konkurencyjny w swoich dzia-
łaniach dla pozostałych instytucji otoczenia biznesu, w tym dla podmiotów świadczą-
cych usługi na zasadach rynkowych. Nieuniknionym kierunkiem rozwoju KSU jest też 
większa specjalizacja i sprofilowanie oferty pod kątem nie tylko branż i sektorów, ale 
również konkretnych zagadnień biznesowych. Instytucje te powinny odgrywać bar-
dziej aktywną rolę w kreowaniu współpracy pomiędzy firmami i otoczeniem bizneso-
wym, szczególnie, jeśli chodzi o wspieranie firm innowacyjnych oraz rozwój powiązań 
pomiędzy sferą nauki i gospodarki.

W związku z tym, że w minionych latach znacząco została rozwinięta nowoczes-
na infrastruktura instytucji otoczenia biznesu, w kolejnej perspektywie finansowej 
priorytetem powinno być efektywne wykorzystanie istniejących zasobów. Początkowy 
etap funkcjonowania systemu wiązał się m.in. z tworzeniem nowych Punktów Kon-
sultacyjnych, rozbudową i przygotowaniem systemu informatycznego czy realizacją 
działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców. Istotnym 
aspektem działania sieci było również wypracowanie jednolitych standardów świad-
czonych usług, które były na bieżąco monitorowane przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Na obecnym etapie funkcjonowania niezbędne jest jednak odejście 
od bieżącego finansowania działalności na rzecz większej koncentracji na efektach 
podejmowanych działań.

Pragnę jednocześnie podkreślić, iż na przyjęcie powyższego podejścia duży wpływ 
miało również stanowisko prezentowane przez służby Komisji Europejskiej w ramach 
nieformalnego dialogu prowadzonego z Polską w ramach przygotowań do nowej per-
spektywy programowej 2014–2020, jak również w ramach toczącego się obecnie au-
dytu zarządzania i kontroli. Komisja w swoich stanowiskach wielokrotnie podkreślała 
potrzebę odejścia od dotychczasowego sposobu finansowania PK KSU, na rzecz więk-
szego urynkowienia całego systemu oraz oparcia go na podejściu popytowym. Reorien-
tacja logiki udzielanego wsparcia oznacza zatem, że w centrum zainteresowania KSU 
powinien znaleźć się przede wszystkim odbiorca (przedsiębiorca, osoba planująca roz-
poczęcie lub wznowienie działalności gospodarczej) – nie zaś podmioty zarejestrowane 
w systemie. Instytucje otoczenia biznesu powinny świadczyć swoje usługi na zasadach 
komercyjnych, poddanych rynkowej grze popytu i podaży, co wpłynie na podniesienie 
jakości udzielanego wsparcia oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstw. 
Dodatkowo, nie jest dopuszczalna sytuacja, w której wsparcie oferowane przez PK KSU 
koncentruje się na informowaniu przedsiębiorców o dostępnych możliwościach finan-
sowania działalności w ramach funduszy unijnych. Tego typu zadania przypisane są 
bowiem krajowej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

W latach 2014–2020 wsparcie na rzecz PK KSU w projektach finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie realizowane przede wszystkim w ra-
mach regionalnych programów operacyjnych zarządzanych przez samorządy woje-
wództw. PK KSU będą mogły ubiegać się o wsparcie na realizację projektów skie-
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rowanych do przedsiębiorców i ich pracowników na analogicznych zasadach jak 
pozostałe podmioty komercyjne. Wprowadzenie podmiotowych systemów finanso-
wania usług rozwojowych oznacza, że PK KSU, które planują świadczyć usługi na 
rzecz przedsiębiorców powinny spełniać analogiczne warunki jak pozostałe insty-
tucje funkcjonujące w systemie. W szczególności, działania KSU powinny zostać 
poddane zasadom podejścia popytowego, które zakłada, że przedsiębiorca samo-
dzielnie decyduje o wyborze konkretnej usługi, która odpowiada na jego potrzeby. 
W celu zachowania spójności i jednolitości całego systemu, PK KSU które planują 
świadczenie usług o charakterze biznesowym, powinny zarejestrować się w Re-
jestrze Usług Rozwojowych administrowanym przez PARP. Zastosowanie takiego 
rozwiązania wpłynie na podniesienie efektywności całego systemu oraz możliwość 
obiektywnego porównywania jakości świadczonych usług na tle innych podmiotów 
funkcjonujących na rynku.

W ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój interwencja EFS zostanie ograniczona do 
eliminacji występujących luk w dostępnej ofercie rynkowej KSU, jak również do pod-
noszenia jakości świadczonych usług, w celu ich lepszego dostosowania do zdiagno-
zowanych potrzeb przedsiębiorstw.

Z kolei, w ramach PO Innowacyjny Rozwój wspierany będzie dalszy rozwój profe-
sjonalnych usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB na rzecz MŚP. Usługi te 
powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców wsparcia oraz w sposób komplek-
sowy przyczyniać się do powstawania innowacji (od etapu badań do komercjalizacji). 
W PO IR finansowane będą także projekty systemowe, polegające na monitorowaniu 
popytu na proinnowacyjne usługi IOB, przygotowaniu standardów świadczenia usług 
o charakterze proinnowacyjnym oraz testowaniu nowych rodzajów usług. Do podnie-
sienia jakości usług IOB powinny przyczyniać się też projekty związane z rozwojem 
kadr tych podmiotów. Ponadto wsparcie kierowane do IOB służyć będzie zwiększe-
niu internacjonalizacji polskiej gospodarki, np. poprzez tworzenie partnerstw pomię-
dzy polskimi i zagranicznymi IOB, tworzenie narzędzi informatycznych promujących 
ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych, usługi doradcze świadczone na 
rzecz przedsiębiorców poszukujących zagranicznych inwestorów kapitałowych i kon-
trahentów, ubiegających się o realizację zamówień publicznych za granicą.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, pragnę uprzejmie podziękować za przeka-
zane uwagi i komentarze dotyczące funkcjonowania sieci KSU. Pragnę również zapew-
nić, że kontynuacja działalności PK KSU w kolejnym okresie programowania będzie jak 
najbardziej możliwa i pożądana, przy założeniu, że podmioty te będą świadczyły swoje 
usługi na zasadach rynkowych oraz będą w większym stopniu rozliczane z efektów po-
dejmowanych działań. Jednocześnie, pragnę zapewnić, że Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia optymalnych warunków dla roz-
woju systemu wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, jak również dla budowy trwałych 
struktur zdolnych do sprawnego wypełniania powierzonych im zadań i świadczenia 
wysokiej jakości usług na rzecz przedsiębiorców i ich pracowników.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

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

oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad 
Lecha Witeckiego

Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Dyrektorze!
Mieszkańcy gminy i miasta Kutno zgłosili się do mojego biura z prośbą 

o interwencję w sprawie zakończenia prac na skrzyżowaniu autostrady A1 
z drogą krajową nr 2 w powiecie kutnowskim. Mieszkańcy są zaniepokojeni 
przedłużającymi się pracami na tym terenie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg nie-
ograniczony w celu dokończenia prac na łódzkim odcinku autostrady A1. 
Przewiduje on kontynuację robót przy węźle Kutno Wschód oraz dokoń-
czenie prac związanych z MOP Krzyżanów Wschód i Krzyżanów Zachód, 
a także budowę stacji poboru opłat (SPO) na węźle oraz chodników, zjaz-
dów, zatok i parkingów przy MOP. Złożone oferty zostaną przedstawione 
na początku stycznia 2014 r. Po rozstrzygnięciu przetargu mogą nastąpić 
odwołania. Warto wspomnieć, iż od momentu wygrania przetargu wybrany 
wykonawca ma na realizację budowy trzynaście miesięcy, z uwzględnie-
niem okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca). W związku z tym fina-
lizacja prac na autostradzie pod Kutnem nastąpi nie wcześniej niż w drugim 
półroczu 2015 r.

Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Dyrektorze!
Euro się skończyło, a końca prac na autostradach nie widać. Brak na-

leżytego nadzoru ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
nad firmami budowlanymi spowodował opóźnienia, a co za tym idzie, utrud-
nienia w ruchu drogowym, których oburzeni mieszkańcy nie są w stanie już 
dłużej akceptować! Mieszkańcy pragną wiedzieć, kiedy zakończą się prace 
oraz czy ogłoszony przetarg wyłoni wykonawcę, który dysponuje odpowied-
nimi środkami finansowymi. Czy firma, która wygra przetarg, wywiąże się 
z podpisanych umów? Jaką gwarancję mają obywatele, iż wyłoniona firma 
upora się z inwestycją w danym terminie?

Pojawiają się także inne pytania. Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – oczywiście 
jeśli wyłonią w drodze przetargu właściwą firmę – będą tym razem nadzo-
rować prace wykończeniowe? Czy mieszkańcy Kutna i okolic, a także inni 
uczestnicy ruchu drogowego na tym odcinku, mogą liczyć na Państwa zaan-
gażowanie?

Przemysław Błaszczyk
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Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 6 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Przemysława Błaszczyka, przesłane 

przy piśmie z dnia 15 stycznia 2014 r. znak BPS/043-47-2004-MIR/14, w sprawie 
zakończenia prac na skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą krajową nr 2 w powiecie 
kutnowskim, na zadane pytania przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 260 tekst jedn. wraz z późn. zm.), centralnym organem administra-
cji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA), który działa w imieniu Skarbu Państwa. Do zadań 
GDDKiA należy m.in. wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych oraz realizacja bud- 
żetu państwa w zakresie dróg krajowych, w tym pełnienie funkcji inwestora. W celu 
bezpośredniego nadzoru nad całym procesem inwestycyjnym, Oddział GDDKiA w Ło-
dzi powoła Kierownika Projektu, który będzie koordynował zarówno roboty realizowa-
ne przez Wykonawcę, jak również działania nadzoru inwestorskiego na budowie.

W dniu 27 listopada 2013 r. Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad ogłosił przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień pub-
licznych na „Dokończenie budowy autostrady A1 na odcinku granica województwa 
kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 
– zadanie II, odcinek 2 od węzła Sójki do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do 
km 273+400, sekcja 1 – od km 245+800 do km 261+000”.

W dniu 28 stycznia 2014 r. nastąpiło otwarcie ofert w ww. przetargu. Wpłynęło 
5 ofert. Aktualnie trwa ich weryfikacja pod względem spełniania wymogów. Na tym 
etapie Zamawiający sprawdza wiarygodność firm pod względem technicznym, ekono-
micznym oraz doświadczenia Wykonawcy, w podobnych do przedmiotu zamówienia 
realizacjach.

W ramach potwierdzenia doświadczenia w budowie inwestycji drogowych, firma 
musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadań polegających na bu-
dowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy min. GP, o wartości robót co najmniej 
50 000 000,00 PLN (brutto) każde.

W celu potwierdzenia odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, firma 
musi się wykazać średnim rocznym przychodem za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeże-
li okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku 
zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materia-
łów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej 
niż 49 000 000,00 PLN oraz posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredy-
towej w wysokości nie mniejszej niż 14 000 000,00 PLN.

Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną wy-
kluczeni z postępowania.

Wyłoniona w przetargu firma będzie miała 13 miesięcy na realizację inwestycji 
od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresu zimowego (od 
15 grudnia do 15 marca).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zlecając realizację każdej inwe-
stycji drogowej w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w odrębnych 
postępowaniach zleca również zadania związane z nadzorem nad tymi inwestycjami. 
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Zgodnie z procedurami FIDIC nadzór nad realizacją inwestycji będzie pełniła firma, 
do której zadań będzie należało zarządzanie i kontrola oraz koordynacja realizacji 
budowy, aż do uzyskania przez wykonawcę prawomocnych decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu.

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

�Odpowiedź 
GENERALNEGO DYREKTORA 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, 20.02.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 15 stycznia 2014 r., które wpłynę-

ło dnia 20 stycznia 2014 r., znak: BPS/043-47-2004-GDDKA/14, oświadczenie Pana 
Senatora Przemysława Błaszczyka, dotyczące prac przy budowie autostrady A1 na 
terenie powiatu kutnowskiego, uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia w przedmiotowej 
sprawie.

Uprzejmie informuję, iż przetarg na „Dokończenie budowy autostrady A1 na 
odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków 
od km 230+817 do km 295+850 – zadanie II, odcinek 2 od węzła Sójki – do węzła 
Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, sekcja 1 – od km 245+800 do 
km 261+000” został ogłoszony przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA) w Łodzi w grudniu 2013 r.

Otwarcie ofert odbyło się 28 stycznia 2014 r. Po przeprowadzeniu przez pracowni-
ków Oddziału GDDKiA w Łodzi, wszystkich procedur wymaganych przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 
z późn. zm.), dotyczących przede wszystkim sprawdzenia złożonych ofert pod wzglę-
dem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym, zostanie wybrana oferta naj-
korzystniejsza, a następnie podpisana zostanie umowa na wykonanie robót budow-
lanych. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co również przewidują przepisy prawa. 
Czas niezbędny do wykonania robót budowlanych został przez Zamawiającego okreś- 
lony na 13 miesięcy (z wyłączeniem miesięcy zimowych), co oznacza, planowane za-
kończenie robót w II półroczu 2015 r.

Ponadto informuję, że opóźnienie w oddaniu do użytkowania węzła Kutno-Wschód 
i innych elementów autostrady A1 na przedmiotowym odcinku wynika z faktu, iż pier-
wotny zakres Umowy z Wykonawcą, z uwagi na upadłość jednego z członków Konsor-
cjum tj. firmy Poldim SA, ograniczono m.in. o wykonanie takich obiektów jak Miejsce 
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Obsługi Podróżnych Krzyżanów, Stację Poboru Opłat Kotliska, najazdy na obiekty 
mostowe w ciągu dróg gminnych oraz ww. węzeł Kutno-Wschód. Sytuacja ta nie była 
możliwa do przewidzenia i nie była w żaden sposób zawiniona przez Zamawiającego – 
Oddział GDDKiA w Łodzi.

Po wystąpieniu ww. sytuacji, Zamawiający podjął działania zmierzające do wyboru 
wykonawcy na dokończenie elementów autostrady A1 na odcinku od km 245+800 do 
km 261+000. W tym celu zaktualizowano dokumentację projektową, przygotowano 
materiały przetargowe oraz wykonano inwentaryzację robót przy pomocy, wybranego 
również drogą przetargu, biura projektowego.

W świetle powyższego nie można zgodzić się z zarzutami sformułowanymi w oświad-
czeniu Pana Senatora Przemysława Błaszczyka, dotyczącymi braku należytego nad-
zoru ze strony GDDKiA, który miałby stanowić przyczynę opóźnień w zakończeniu 
inwestycji.

W opinii GDDKiA, to działania z zakresu nadzoru i monitoringu prowadzonych 
prac, pozwoliły na zdiagnozowanie czynników, które wskazywały na niemożność ukoń-
czenia pierwotnie zleconego zadania i umożliwiły podjęcie czynności, które pozwolą na 
dokończenie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Uwzględniając wszystkie wymagane przepisami prawa procedury, uprzejmie in-
formuję, iż ogłoszenie nowego przetargu i wybór wykonawcy odbyły się w możliwie 
najkrótszym terminie.

Firma wyłoniona w przetargu została wybrana na podstawie i zgodnie z przepisami 
prawa poprzez określenie kryteriów, które gwarantują prawidłową i terminową reali-
zację zadania.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że okoliczni mieszkańcy terenów przyległych 
do prowadzonej inwestycji, jak również inni uczestnicy ruchu drogowego, mogą liczyć 
na pełne zaangażowanie przy nadzorze nad robotami, zarówno personelu Zamawia-
jącego jak i Konsultanta, którego zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będzie 
prowadził bezpośredni nadzór nad dokończeniem inwestycji.

GDDKiA jako Zamawiający już na etapie postępowań przetargowych określa wy-
magania, które muszą zostać spełnione przez wykonawcę, a mające na celu minima-
lizowanie negatywnych skutków prowadzonych robót budowlanych na danej inwe-
stycji. Działania te polegają przykładowo na: inwentaryzacji i bieżących przeglądach 
terenów przylegających do budowy w celu ustalania ewentualnych obszarów ryzyka 
i wpływu inwestycji na otoczenie. To pozwala na bieżące podejmowanie działań elimi-
nujących lub zmniejszających uciążliwości w danym regionie. GDDKiA dokłada wszel-
kich starań, aby lokalna społeczność oraz okoliczna przyroda w jak najmniejszym 
stopniu narażona była na uciążliwości związane z budową nowej drogi, jednakże nie 
da się wyeliminować wszelkich czynników związanych z budową.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, iż po analizie i zbadaniu stanu 
faktycznego i prawnego sprawy opisanej przez Pana Senatora Przemysława Błaszczy-
ka, GDDKiA nie stwierdziła nieprawidłowości w nadzorze nad realizacją przedmio-
towej inwestycji. W związku z powyższym nie można zgodzić się ze sformułowanymi 
w ww. oświadczeniu Pana Senatora zarzutami.

Z poważaniem 
 
p.o. GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
mgr inż. Ewa Tomala-Borucka
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Oświadczenie senatora Henryka Ciocha

skierowane do ministra finansów i przewodniczącego Komitetu Stabilności Finansowej 
Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Pojawiły się w prasie, w tym w cytowanych w mediach wypowiedziach 

przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, informacje wskazujące na 
przyspieszenie działań wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredyto-
wych, w szczególności tych, w stosunku do których Komisja Nadzoru Finan-
sowego podjęła decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego, działań 
zmierzających do przejęcia kas lub przejęcia wybranych składników ich ma-
jątku na podstawie przepisów art. 74c ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które zostały wpro-
wadzone do tej ustawy w dniu 12 czerwca 2013 r. na mocy przepisów usta-
wy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W związku z tym chciałbym prosić o udzielenie wyjaśnień, czy takie 
działania rzeczywiście są planowane i czy nie mają one na celu zastosowa-
nia tychże przepisów ustawy zanim utracą one moc obowiązującą na skutek 
uznania ich przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją.

Przepisy te zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego nie tylko 
przez grupę senatorów, której jestem przedstawicielem w tym postępowaniu, 
i grupę posłów (przepisy te zostały zaskarżone wraz z innymi przepisami 
ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r.), ale także przez Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego. Wnioski te zostały połączone przez Trybunał Konsty-
tucyjny do wspólnego rozpoznania z wnioskiem grupy posłów dotyczącym 
przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r., który jest przedmiotem postę-
powania od 2012 r. Postępowanie to prowadzone jest obecnie pod sygnatu-
rą akt K 41/12. Został już, w 2013 r., wyznaczony sędzia sprawozdawca 
i w najbliższym czasie można oczekiwać wyznaczenia terminu rozprawy.

Dlatego też zachodzi uzasadniona obawa, że jeśli te przepisy staną się 
podstawą decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego przed zba-
daniem ich zgodności z ustawą zasadniczą przez Trybunał Konstytucyjny 
(a decyzje wydane na podstawie powołanych przepisów nie tylko są na-
tychmiast wykonalne, ale także zgodnie z art. 74c ustawy o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych ich kontrola sądowa sprawowana 
przez sądy administracyjne została drastycznie ograniczona, co stało się 
jednym z zasadniczych zarzutów wobec zaskarżonych przepisów), to doj-
dzie do nieodwracalnych negatywnych skutków dla systemu finansowego, 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i ich członków oraz do na-
ruszenia przysługujących im konstytucyjnych praw i wolności.

Z poważaniem 
Henryk Cioch
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Odpowiedź

Warszawa, 18 lutego 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w związku z oświadczeniem złożonym przez pana senatora Henryka Ciocha na 

47. posiedzeniu Senatu RP w dniu 10 stycznia 2014 r., przekazanym Ministrowi Fi-
nansów przy piśmie z dnia 15 stycznia 2014 r. (znak: BPS/043-47-2005/14), uprzej-
mie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień, przygotowanych po konsultacji z Komi-
sją Nadzoru Finansowego.

Instytucją odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad spółdzielczymi kasami 
oszczędnościowo-kredytowymi („kasami”) i podejmowanie działań nadzorczych, w tym 
środków z zakresu restrukturyzacji kas, jest Komisja Nadzoru Finansowego. Minister-
stwo Finansów w odniesieniu do kas pełni funkcję regulatora poprzez opracowywanie 
aktów prawnych, w tym rozporządzeń określających szczegółowe aspekty działalności 
kas oraz sprawowania nad nimi nadzoru.

Jak wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 61a ust. 1 ustawy 
z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, „ustawa o skok”), informacje uzyskane lub wytworzo-
ne w związku ze sprawowaniem nadzoru nad kasami i Krajową Spółdzielczą Kasą 
Oszczędnościowo-Kredytową („Kasą Krajową”), których udzielenie, ujawnienie lub 
potwierdzenie mogłoby naruszyć chroniony prawem interes podmiotów, których te 
informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczą, lub utrudnić sprawowanie nadzoru, 
stanowią tajemnicę chronioną. W związku z powyższym przekazanie przez Komisję 
Nadzoru Finansowego informacji na temat planowanych działań w zakresie przejęcia 
kas albo przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań nie jest 
możliwe z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy chronionej.

Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwu Finansów nie są znane planowane 
przez Komisję Nadzoru Finansowego szczegółowe działania nadzorcze w odniesieniu 
do poszczególnych kas.

Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje, że jedną z podstawowych 
zasad państwa prawa jest zasada legalizmu, sformułowana w art. 7 Konstytucji RP, 
jak również w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), który znajduje zastosowanie do postę-
powań prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym do postępowań 
w przedmiocie zastosowania środków określonych w art. 74c ustawy o skok. Zgodnie 
z powyższymi przepisami kompetencja do działania każdego organu władzy publicznej 
powinna opierać się na wyraźnie sformułowanym przepisie prawnym. Komisja Nad-
zoru Finansowego podkreśla, że prowadząc postępowania administracyjne m.in. na 
podstawie art. 74c ustawy o skok stosuje zasadę działania w granicach obowiązują-
cego prawa, co stanowi konstytucyjny obowiązek organu władzy publicznej. Komisja 
Nadzoru Finansowego podejmuje zatem działania wobec podmiotów nadzorowanych 
na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od ich kwestio-
nowania w trybie złożenia wniosku o stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny ich 
zgodności z Konstytucją, jak w przypadku art. 74c ustawy o skok.

Należy także zauważyć, że powyższe zasady konstytucyjne i ustawowe, na pod-
stawie których Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje działania nadzorcze wobec 
skok, znajdują poparcie także w orzecznictwie. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Gliwicach, organy administracji mają obowiązek stosować akty norma-
tywne, które zostały wprowadzone do porządku prawnego i to bez względu na istnieją-
ce wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Gliwicach z dnia 16 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/GI 933/08). 
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Należy również podkreślić, że dopóki Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnie o nie-
konstytucyjności danych przepisów, przepisy te zachowują moc prawną.

Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje, że ewentualne nieskorzystanie 
przez organ administracji publicznej z kompetencji określonych w powyższym prze-
pisie powinno być postrzegane przez pryzmat przepisów określających cele nadzoru 
Komisji Nadzoru Finansowego. W tym kontekście należy mieć na uwadze, że na pod-
stawie art. 60 ustawy o skok, Komisja Nadzoru Finansowego jest zobowiązana do 
takiego działania w granicach obowiązującego prawa, które ma na celu zapewnienie 
stabilności finansowej kas, prawidłowość prowadzonej przez kasy działalności finan-
sowej a także zgodności działalności kas z przepisami prawa. Mając na uwadze powyż-
sze, stwierdzić należy, iż działania nadzorcze, podejmowane na podstawie obowiązu-
jącego przepisu art. 74c ustawy o skok są bezspornie działaniami w granicach prawa, 
zarówno w kontekście realizowania kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego, jak 
i w aspekcie realizowania przez nią ustawowych celów nadzorczych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Wojciech Kowalczyk
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zmienione zasady doręczeń ko-

respondencji sądowej. Nowy system obejmuje przesyłki wysyłane z sądów 
powszechnych oraz prokuratur. Usługi w zakresie doręczeń świadczyć bę-
dzie nie jak dotychczas Poczta Polska, ale operator niepubliczny – Polska 
Grupa Pocztowa. Wprowadzona w tym zakresie regulacja może nieść jednak 
za sobą istotne problemy wynikające z niedopasowania struktury doręczeń 
proponowanej przez niepublicznego operatora do obowiązujących przepisów 
prawnych.

W ramach postanowień kontraktu Polska Grupa Pocztowa będzie dorę-
czać 100 milionów przesyłek, ponad 4 miliony listów, paczek oraz przesyłek 
kurierskich miesięcznie, zarówno w obrocie krajowym, jak i w obrocie zagra-
nicznym. W celu realizacji zobowiązania Polska Grupa Pocztowa podpisała 
umowy z firmami Ruch oraz InPost. W razie niedoręczenia sądowej przesyłki 
adresatowi operator wystawi awizo z informacją o miejscu odbioru doku-
mentu, np. agencji, kiosku czy innym punkcie awizacyjnym.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzie-
lenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Polska Grupa Pocztowa dysponuje odpowiednim zapleczem tech-
nicznym umożliwiającym doręczanie przesyłek za zwrotnym poświadcze-
niem odbioru na obszarze całego kraju?

2. Czy w przypadku przesyłek, które nie zostaną odebrane przez ad-
resata w wyznaczonym terminie, jak dotychczas będzie można korzystać 
z domniemania prawidłowego doręczenia?

3. Czy zdołano przeszkolić wszystkich pracowników punktów awizacyj-
nych w kwestii tego, komu i w jaki sposób wydać przesyłkę sądową, aby 
doręczenie było skuteczne?

4. Czy wypracowane zostały jakiekolwiek procedury i standardy pracy 
doręczycieli i pracowników punktów awizacyjnych zapewniające ochronę ta-
jemnicy korespondencji?

5. Na kim będzie spoczywać odpowiedzialność za ewentualne niedorę-
czenie przesyłki adresatowi w przewidzianym terminie?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Czelej

�Odpowiedź

Warszawa, 19.02.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Czeleja dotyczące świad-

czenia usług pocztowych przez Polską Grupę Pocztową SA na rzecz wymiaru sprawied- 
liwości, złożone podczas 47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
10 stycznia 2014 r. – uprzejmie przedstawiam, co następuje.
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Na wstępie należy wskazać, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. nie uległy zmianie zasa-
dy doręczania przesyłek sądowych. Zmienił się jedynie operator pocztowy świadczący 
usługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Zasady doręczania pism sądowych w postę-
powaniu cywilnym uregulowane są w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101) oraz w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i spo-
sobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 190, poz. 1277, 
z późn. zm.). Natomiast kwestia doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym 
uregulowana jest w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karne-
go (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) i w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism 
sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1022).

Umowa o świadczenie usług pocztowych na rzecz sądów powszechnych została 
zawarta przez Polską Grupą Pocztową SA w Warszawie oraz Skarb Państwa – Sąd Ape-
lacyjny w Krakowie, jako podmiot zamawiający wyznaczony do prowadzenia zakupów 
na rzecz jednostek sądownictwa powszechnego, stosownie do przepisów zarządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wskazania zamawia-
jącego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na rzecz sądów 
powszechnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 122). Minister Sprawiedliwości nie jest 
stroną omawianej umowy.

Polska Grupa Pocztowa SA posiada status operatora pocztowego w rozumieniu 
przepisów ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), dalej 
„Prawo pocztowe” lub „ustawa”. Warunki wpisu do rejestru operatorów pocztowych 
reguluje art. 7 wskazanej ustawy, zgodnie z którym działalność pocztową może wyko-
nywać przedsiębiorca, który:

1) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, o której mowa 
w art. 41;

2) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych 
niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego;

3) posiada regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik usług poczto-
wych;

4) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie in-
formacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obro-
towi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbo-
we – dotyczy to osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność 
gospodarczą lub osób kierujących działalnością osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną;

5) zapewnia, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru nie zagra-
ża obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi pu-
blicznemu.

Należy zatem przyjąć domniemanie, że Polska Grupa Pocztowa SA, jako operator 
pocztowy wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, spełnia powyższe wymogi.

Jak wskazano na wstępie, przepisy regulujące zasady doręczania przesyłek sądo-
wych nie uległy zmianie. Skuteczność doręczenia zastępczego nie zależy od tego, który 
operator pocztowy dokonuje doręczeń, ale od wypełnienia przez niego określonych we 
wskazanych przepisach czynności, związanych m.in. z procedurą podwójnego awi-
zowania. Polska Grupa Pocztowa SA oraz osoby, które w jej imieniu świadczą usłu-
gi pocztowe, zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
świadczenia usług pocztowych, w szczególności dotyczących zasad doręczania prze-
syłek sądowych.

Obowiązek operatora pocztowego dotyczący zachowania tajemnicy koresponden-
cji oraz przestrzegania warunków technicznych i organizacyjnych świadczenia usług 
pocztowych niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego wyni-
ka natomiast z przepisów ustawy – Prawo pocztowe. W szczególności, art. 41 ust. 2 
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przedmiotowej ustawy wskazuje, iż operator pocztowy oraz osoby, które z racji wy-
konywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej, zobowiązani są do jej 
zachowania. Biorąc pod uwagę powołane przepisy, nie ma potrzeby dodatkowego zo-
bowiązywania operatora pocztowego do zachowania tajemnicy korespondencji oraz 
przestrzegania warunków technicznych i organizacyjnych świadczenia usług poczto-
wych niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego.

Świadczenie usług pocztowych zgodnie z przepisem art. 14 Prawa pocztowego od-
bywa się na podstawie umów o świadczenie usług pocztowych zawieranych między 
nadawcami a operatorami pocztowymi lub umów o współpracę zawieranych między 
operatorami pocztowymi. Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności za przesyłki są-
dowe niedoręczone adresatowi należy wskazać, że odpowiedzialność za ewentualne 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spoczywa na Polskiej Grupie Pocz-
towej SA jako stronie umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym 
w Krakowie. Ponadto, Polska Grupa Pocztowa SA odpowiada względem Skarbu Pań-
stwa za działania podwykonawców.

Jednocześnie informuję Pana Senatora, że w trosce o prawidłowe funkcjonowanie 
sądów powszechnych, Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do prezesów sądów 
apelacyjnych z prośbą o przesyłanie informacji o ewentualnych problemach przy re-
alizacji umowy z nowym operatorem pocztowym. Uzyskane informacje przekazywane 
są Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który zawarł umowę z Polską Grupą 
Pocztową SA jako przedstawiciel Skarbu Państwa.

Ponadto, z uwagi na skargi od osób indywidualnych oraz otrzymywane z sądów 
uwagi i zastrzeżenia dotyczące działalności nowego operatora pocztowego świadczą-
cego usługi na rzecz sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości zwrócił się do 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jako podmiotu uprawnionego, o przepro-
wadzenie kontroli operatora pocztowego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

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

Szanowna Pani Premier!
Wnoszę o usprawnienie procedury poboru opłat na bramce autostrady 

A2 w Gołuskach, województwo wielkopolskie, lub o zniesienie – na wzór za-
chodnich państw Unii Europejskiej – opłaty oraz otwarcie bramek w dniach 
natężonego ruchu drogowego. 

Procedura związana z poborem opłat jest w tym miejscu wysoce nie-
sprawna w okresie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz długich 
weekendów, kiedy to ruch na autostradzie jest silnie wzmożony. Przyczynia 
się to do utrudnień na drodze, a także stanowi bezpośrednie zagrożenie dla 
życia i zdrowia osób podróżujących tą trasą.

Zwykle w czasie przedświątecznym liczba kierowców korzystających 
z autostrad gwałtownie rośnie. Od strony Niemiec napływa wielka fala sa-
mochodów, które zatrzymują się w gigantycznym korku przed Poznaniem. 
Zator przed punktem poboru opłat w Gołuskach w tym czasie sięga nawet 
kilkunastu kilometrów. Przyczynia się to do przedłużenia czasu podróży 
nawet o godzinę. Jak podały władze spółki Autostrada Eksploatacja, dnia 
21 grudnia 2013 r. korek przed bramką wynosił ponad 10 km.

Korki drogowe tworzące się przy bramkach oraz długi czas oczekiwa-
nia są przyczyną powstawania zagrożenia w postaci braku bezkolizyjnego 
i płynnego przejazdu dla służb porządkowych czy ratowniczych. Pasażero-
wie nie mają możliwości ominięcia tego odcinka, nie są im zapewnione pod-
stawowe warunki sanitarne.

W związku z tym wnoszę o usprawnienie procedury poboru opłat na 
bramce autostrady A2 w Gołuskach lub zniesienie opłaty oraz o otwarcie 
bramek w dniach natężonego ruchu drogowego. Niezbędne jest znalezienie 
takiego rozwiązania, które usprawni przejazd tego odcinka.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

�Odpowiedź

Warszawa, 4 lutego 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2014 r., znak BPS/043-47-2007/14, 

przy którym przekazano oświadczenie złożone przez senatora Roberta Dowhana, 
w dniu 10 stycznia 2014 r., w sprawie usprawnienia procedury poboru opłat na 
bramce autostrady A2 w Gołuskach, przedstawiam następujące stanowisko resor-
tu w powyższej sprawie.

Autostrada płatna A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin, na którym znajduje się 
PPO Gołuski, została wybudowana i jest eksploatowana przez podmiot prywatny 
na podstawie Umowy Koncesyjnej na budowę i eksploatację autostrady płatnej A-2 
z dnia 12 września 1997 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Ministrem Transportu 
i Gospodarki Morskiej RP a spółką Autostrada Wielkopolska SA.
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Zgodnie z powyższą umową za eksploatację odcinka Nowy Tomyśl – Konin, w tym 
także pobór opłat na omawianym odcinku odpowiada wyłącznie spółka Autostrada 
Wielkopolska SA, z siedzibą w Poznaniu, ul. Dziadoszańska 10, która wykonuje swoje 
obowiązki przy pomocy spółki Autostrada Eksploatacja SA.

Czasy oczekiwania na Placach Poboru Opłat w dniu 21 grudnia 2013 r. przekro-
czyły standardy, do zachowania których zobowiązane są powyższe podmioty.

Ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia w tym dniu nastąpił znacz-
ny wzrost ruchu w kierunku Poznania i Warszawy. Z informacji, które posiada resort 
transportu wynika, że największe opóźnienia były na placach poboru opłat w pobliżu 
Poznania. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Umowa Koncesyjna na budowę i eks-
ploatację autostrady płatnej A-2 z dnia 12 września 1997 r. ze zmianami, nie prze-
widuje możliwości zniesienia opłaty oraz otwarcia bramek z powodu zwiększonego 
natężenia ruchu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra sportu i turystyki Andrzeja Biernata 
oraz do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowni Panowie Ministrowie!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z prośbą o wyja-

śnienie zasad funkcjonowania agencji turystycznych online w sytuacji, gdy 
klient zamawiający bilet lotniczy poprzez taką agencję nie ma możliwości 
zmiany danych w rezerwacji w przypadku ewentualnego błędu.

W myśl art. 2 ustawy o usługach turystycznych „zawieranie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego (…) 
umów z klientami o organizowanie imprez turystycznych jest dopuszczalne, 
jeżeli przedsiębiorca ten prowadzi w tym zakresie na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej działalność gospodarczą w formie oddziału, na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go-
spodarczej (DzU z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)”.

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w przypadku zgłoszenia ewentualnego 
błędu podczas rezerwacji czy też reklamacji klient jest odsyłany z polskie-
go oddziału agencji do kraju, w którym znajduje się jej główna siedziba. 
W mniemaniu klientów agencji turystycznych w ten sposób one nie w pełni 
respektują zapisy własnego regulaminu.

W ostatnim czasie moje biuro senatorskie otrzymało zgłoszenie o spra-
wie, w której jednemu z klientów agencji turystycznej airtickets.pl podczas 
dokonywania rezerwacji system zmienił nazwisko pasażera na nazwisko 
właściciela karty kredytowej, którą dokonywano płatności za bilet. W związ-
ku z tym zaraz po otrzymaniu biletu osoba dokonująca rezerwacji usiłowała 
się bezskutecznie skontaktować z biurem airtickets.pl w Polsce. Skontakto-
wała się również z biurem w Grecji, gdzie nie uzyskała żadnej wiążącej in-
formacji, w jaki sposób dokonać anulacji biletu i zmiany nazwiska pasażera 
w ciągu dwudziestu czterech godzin od dokonania rezerwacji, co zwyczajo-
wo powinien gwarantować regulamin.

Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób klient może do-
chodzić swoich praw w momencie, gdy agencje turystyczne online nie poczu-
wają się do respektowania warunków regulaminu.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

�Odpowiedź 
MINISTRA 
SPORTU I TURYSTYKI

Warszawa, 18 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Roberta Dowhana podczas 

47. posiedzenia Senatu RP, przekazane pismem z dnia 15 stycznia 2014 r. o sygn. 
BPS-043-47-2008-MST/14, uprzejmie informuję.

Poruszony problem dotyczy zasad funkcjonowania internetowych agencji tury-
stycznych w sytuacji, gdy klient rezerwujący za ich pośrednictwem bilet lotniczy nie 
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ma możliwości zmiany danych w przypadku ewentualnego błędu. Działalność agencji 
turystycznych nie stanowi formy organizowania imprez turystycznych, która polega na 
przygotowywaniu lub oferowaniu, a także realizacji imprez turystycznych. Działalność 
agenta turystycznego polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świad-
czenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia 
w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Przedstawiony przykład agencji turystycznej airtickets.pl odnosi się do zawierania 
umów drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz 1204 z późn. zm.). Zgodnie z jej przepi-
sami usługodawca określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który 
musi zawierać między innymi:

– wyszczególnione rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
– warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne 

niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje 
się usługodawca,

– warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektro-
niczną i tryb postępowania reklamacyjnego.

Największe znaczenie przy umowach zawieranych przez internet mają regulaminy 
usługodawców. Klient dokonujący zakupu biletu lotniczego przez Internet ma obowią-
zek zapoznania się i zaakceptowania regulaminu zarówno agencji turystycznej, jak 
i konkretnego przewoźnika. Taka praktyka jest zgodna z prawem, ponieważ konsu-
ment akceptujący regulamin zgadza się z konsekwencjami zawartych w nim postano-
wień umownych. W przypadku jednak braku zgodności zapisów regulaminu z przepi-
sami prawa mogą one prowadzić do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. 
W takim przypadku organem właściwym w celu uzyskania pomocy przez klienta bę-
dzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z wyrazami szacunku 
 
Andrzej Biernat

Stanowisko 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 10 stycznia 2014 r.

Pan Andrzej Biernat 
Minister Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze,
stosownie do art. 27a ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administra-

cji rządowej (t.j.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 743 z późn. zm.), w załączeniu uprzejmie 
przekazuję – zgodnie z właściwością – oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana 
Roberta Dowhana podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 stycznia 2014 roku 
w sprawie zasad funkcjonowania agencji turystycznych online.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Piotr Stachańczyk 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Gorczycy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Chciałbym zwrócić uwagę na problem funkcjonowania systemu nor-
malizacji w Polsce. Mimo podejmowanych dyskusji problem Polskich Norm 
w wielu kwestiach jest nadal nierozwiązany.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji Polski Ko-
mitet Normalizacyjny jest państwową jednostką organizacyjną, a dostęp do 
norm jest odpłatny. Nie mnie jednemu nasuwa się pytanie: czy norma, która 
wychodzi z państwowej jednostki budżetowej, reprezentującej Skarb Pań-
stwa, może być sprzedawana komercyjnie? W takiej sytuacji obywatel płaci 
za tę normę co najmniej dwa razy. Czy zatem tworzenie Polskich Norm po-
winno być opłacane z podatków obywateli?

Organa administracji rządowej także mają odpłatny dostęp do treści 
Polskich Norm. Z niemałym zdziwieniem dowiedziałem się o tym podczas 
jednego z posiedzeń Parlamentarnego Zespołu do spraw Leśnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Tradycji Łowieckich, które poświęcone było zagadnieniom 
broni. Ministerstwa przecież uczestniczą w procesie stanowienia prawa, 
a pozyskane informacje służą udoskonalaniu obowiązującego porządku 
prawnego.

Chciałbym również odnieść się do zasady wynikającej z art. 4 pkt 1 obo-
wiązującej ustawy o normalizacji, która dotyczy jawności oraz powszechnej 
dostępności Polskich Norm. Otóż okazuje się, że mało kto wie, że istnieje 
Polska Norma regulująca daną dziedzinę. W Polsce istnieją tylko trzy czytel-
nie norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w których bezpłatnie można 
zapoznać się z ich treścią. Tak więc osoba zainteresowana, chcąc uzyskać 
informacje, musi odbyć nierzadko kilkusetkilometrową podróż, aby do takiej 
czytelni się dostać. Nie ma bowiem niestety możliwości zapoznania się z treś- 
cią norm przez internet.

Dla przykładu odniosę się do norm regulujących zagadnienie broni myś- 
liwskiej. Szukając informacji na stronie internetowej Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego, w zakładce „Sklep” znalazłem kilka norm dotyczących 
kwestii broni. Brakowało jednak opisu poszukiwanych przeze mnie norm 
oraz informacji, czego dokładnie dotyczą. Na podstawie wyświetlonego lako-
nicznego opisu, trudno jest nawet stwierdzić, czy akurat ta norma jest odpo-
wiednia do zastosowania w konkretnym przypadku. Dopiero po dokonaniu 
stosownej opłaty można zapoznać się z treścią normy.

Wiem, że od jakiegoś czasu planowana jest nowelizacja przepisów usta-
wy o normalizacji. Dlatego proszę Pana Premiera o udzielenie informacji, 
na jakim etapie są prace legislacyjne nad zmianami obecnie obowiązują-
cej ustawy. Czy w projekcie zmian zostanie usunięta sprzeczność miedzy 
kwestią praw autorskich Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do tekstów 
norm i ustawą o dostępie do informacji publicznej? W obecnym porządku 
prawnym, ze względu na status Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dzia-
łalność normalizacyjna jest działalnością publiczną, a jak wynika z ustawy 
o dostępie do informacji publicznej, normy są informacją publiczną. W tej 
sytuacji wątpliwa jest ochrona praw autorskich.

Czy w projektowanych zmianach przewiduje się zmianę statusu praw-
nego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, tak aby przestał być państwową 
jednostką organizacyjną? Zgodnie z główną zasadą funkcjonowania nor-
malizacji w krajach Unii Europejskiej proces tworzenia norm powinien być 
niezależny od administracji rządowej, a PKN powinien stać się samodzielną 
strukturą organizacyjną, finansowaną z własnych przychodów, bez dotacji 
państwa.

Dotychczasowy stan prawny budzi wiele kontrowersji, w efekcie po-
wstają niekiedy kuriozalne problemy, a normalizacja to przecież ważna 
kwestia dla rozwoju rynku i gospodarki, ochrony środowiska, zdrowia oraz 
bezpieczeństwa.

Stanisław Gorczyca
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�Odpowiedź 
PREZESA 
POLSKIEGO KOMITETU 
NORMALIZACYJNEGO

Warszawa, 3 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
otrzymałem z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów polecenie ustosunkowania się do 

uwag zawartych w oświadczeniu Pana Senatora Stanisława Gorczycy złożonego pod-
czas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 stycznia 2014 r. Uprzejmie informuję, że 
wyjaśnień udzieliłem już 24 stycznia, jednak na skutek nieporozumienia odpowiedź 
nie dotarła do Pana Senatora.

W załączeniu przedstawiam odpowiedzi na pytania i uwagi Pana Senatora.

Z wyrazami szacunku 
 
dr inż. Tomasz Schweitzer

Uwagi PKN do oświadczenia Pana Senatora Stanisława Gorczycy

Zastosowano konwencję przytaczania fragmentu wypowiedzi Pana Senatora i od-
noszącej się do tego fragmentu odpowiedzi PKN.

Pan Senator Stanisław Gorczyca: Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. 
o normalizacji Polski Komitet Normalizacyjny jest państwową jednostką organizacyjną, 
a dostęp do norm jest odpłatny. Nie mnie jednemu nasuwa się pytanie: czy norma, 
która wychodzi z państwowej jednostki budżetowej, reprezentującej Skarb Państwa, 
może być sprzedawana komercyjnie? W takiej sytuacji obywatel płaci za tę normę co 
najmniej dwa razy. Czy zatem tworzenie Polskich Norm powinno być opłacane z podat-
ków obywateli?

PKN: Pytanie wynika z powodu postrzegania systemu normalizacji dobrowolnej 
(a taki obowiązuje w Polsce od 1994 r.) w kategoriach systemu normalizacji obligato-
ryjnej, stosowanego w Polsce do roku 1994. Zgodnie z zasadami systemu dobrowol-
nego Polski Komitet Normalizacyjny nie opracowuje Polskich Norm i nie ponosi 
kosztów ich opracowania! Normy tworzą zainteresowani, na własne potrzeby i z włas- 
nych środków. Budżet PKN jest tworzony wyłącznie na organizowanie działalności 
normalizacyjnej. System normalizacji dobrowolnej zapewnia zasady sprawiedliwości 
społecznej. Normy tworzą za własne środki ci, którym są potrzebne, a kupujący nor-
my płacą za dostęp do wiedzy, która jest w nich zawarta. W pełni zgadzamy się ze 
stanowiskiem Pana Senatora, że tworzenie Polskich Norm nie powinno być (i nie jest!) 
opłacane z podatków obywateli, bo korzyść z ich tworzenia i korzyść z wiedzy w niej 
zawartej osiągają tylko niektórzy. Powinni za to płacić! Dlatego Polskie Normy nie są 
i nie mogą być udostępniane za darmo. Gdyby były – mielibyśmy sytuację, w której 
podatnicy finansowaliby działalność podmiotów komercyjnych.

Organa administracji rządowej także mają odpłatny dostęp do treści Polskich Norm. 
Z niemałym zdziwieniem dowiedziałem się o tym podczas jednego z posiedzeń Parla-
mentarnego Zespołu do spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich, 
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które poświęcone było zagadnieniom broni. Ministerstwa przecież uczestniczą w proce-
sie stanowienia prawa, a pozyskane informacje służą udoskonalaniu obowiązującego 
porządku prawnego.

Normy od 1994 roku nie są elementami porządku prawnego, ponieważ ich stoso-
wanie jest dobrowolne. System dobrowolny nie przewiduje uprzywilejowania żadnej 
ze stron uczestniczących w systemie normalizacyjnym, w tym administracji rządowej. 
Nakazuje całkowitą bezstronność jednostki normalizacyjnej i jej niezależność od ja-
kiejkolwiek grupy interesów, zwłaszcza od administracji rządowej... Z tego powodu 
administracja rządowa uczestniczy w systemie normalizacyjnym na równych prawach 
z innymi podmiotami, działając w interesie państwa. Bezpłatny dostęp do norm jest 
ograniczony przede wszystkim prawem polskim, ale także przepisami międzynaro-
dowych i regionalnych organizacji normalizacyjnych (PKN jest ich członkiem), które 
zabraniają jednostkom normalizacyjnym bezpłatnego rozdawnictwa norm.

Chciałbym również odnieść się do zasady wynikającej z art. 4 pkt 1 obowiązującej 
ustawy o normalizacji, która dotyczy jawności oraz powszechnej dostępności Polskich 
Norm. Otóż okazuje się, że mało kto wie, że istnieje Polska Norma regulująca daną dzie-
dzinę. W Polsce istnieją tylko trzy czytelnie norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 
w których bezpłatnie można zapoznać się z ich treścią. Tak więc osoba zainteresowa-
na, chcąc uzyskać informacje, musi odbyć nierzadko kilkusetkilometrową podróż, aby 
do takiej czytelni się dostać. Nie ma bowiem niestety możliwości zapoznania się z treś-
cią norm przez internet.

Art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji stanowi, że w nor-
malizacji krajowej stosuje się m.in. zasadę jawności i powszechnej dostępności. Zasa-
dy te dotyczą jednak systemu, jako całości. Zasada jawności w normalizacji krajowej 
oznacza bowiem, iż jawne są prace normalizacyjne, kryteria ich prowadzenia, oraz że 
każdy może się dowiedzieć, co jest ich przedmiotem i jaki jest stan zaawansowania. 
Natomiast powszechną dostępność w normalizacji krajowej należy rozumieć jako do-
stępność wszystkich zainteresowanych podmiotów (zgodnie z zasadą, iż normy tworzą 
zainteresowani dla zainteresowanych) do uczestnictwa w pracach normalizacyjnych 
na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i przepi-
sach wewnętrznych PKN. Nikomu nie można odmówić udziału w pracach normaliza-
cyjnych i nikomu nie można odmówić sprzedaży normy. Nie istnieje Polska Norma 
regulująca bezpłatny dostęp do Polskich Norm – to nieporozumienie. Tradycyjnie, tak 
jest i w innych krajach, w trzech oddziałach PKN, w Warszawie, Łodzi i Katowicach 
funkcjonowały i funkcjonują jeszcze bezpłatne czytelnie Polskich Norm. Jesteśmy 
w końcowej fazie uruchamiania płatnej i bezpłatnej internetowej czytelni norm. Po ich 
uruchomieniu, czytelnie stacjonarne będą zlikwidowane.

Dla przykładu odniosę się do norm regulujących zagadnienie broni myśliwskiej. 
Szukając informacji na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 
w zakładce „Sklep” znalazłem kilka norm dotyczących kwestii broni. Brakowało jed-
nak opisu poszukiwanych przeze mnie norm oraz informacji, czego dokładnie dotyczą. 
Na podstawie wyświetlonego lakonicznego opisu, trudno jest nawet stwierdzić, czy 
akurat ta norma jest odpowiednia do zastosowania w konkretnym przypadku. Dopiero 
po dokonaniu stosownej opłaty można zapoznać się z treścią normy.

To prawda, jednak PKN (pracownicy sklepu i Dział Informacji) udziela codzien-
nie klientom telefonicznie wielu bezpłatnych informacji odnośnie do Polskich Norm 
i z pewnością udzielono by jej także Panu Senatorowi. Niezależnie od tego przygotowu-
jemy narzędzia internetowe dające pełniejszą informację o każdej normie. Przy okazji 
chciałbym powrócić do sprawy bezpłatnego dostępu do norm. Proszę się nie obrazić, 
ale proszę zwrócić uwagę, że jest Pan niekonsekwentny w kwestii kosztów opracowa-
nia Polskich Norm. Jeśli jest Pan myśliwym, to czy inni obywatele powinni ponosić 
koszty Pańskiego hobby, przez udzielony Panu bezpłatny dostęp do norm?

Wiem, że od jakiegoś czasu planowana jest nowelizacja przepisów ustawy o nor-
malizacji. Dlatego proszę Pana Premiera o udzielenie informacji, na jakim etapie są 
prace legislacyjne nad zmianami obecnie obowiązującej ustawy.

PKN nie ma inicjatywy legislacyjnej, proszę wybaczyć, ale nie mogę udzielić odpo-
wiedzi na to pytanie.
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Czy w projekcie zmian zostanie usunięta sprzeczność między kwestią praw autor-
skich Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do tekstów norm i ustawą o dostępie do 
informacji publicznej? W obecnym porządku prawnym, ze względu na status Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego, działalność normalizacyjna jest działalnością publiczną, 
a jak wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej, normy są informacją pub-
liczną. W tej sytuacji wątpliwa jest ochrona praw autorskich.

Nie, dlatego, że takiej sprzeczności nie ma. Zapisy obowiązującej ustawy są kla-
rowne. Są podważane przez tych, którzy nie chcą płacić za korzystanie z norm, a chcą 
przenieść koszty organizacji prac normalizacyjnych na całe społeczeństwo. Zaintere-
sowani, kupując normę zwracają przecież część wydatków, jakie ponosi państwo na 
zapewnienie funkcjonowania systemu normalizacji w Polsce. To jest społecznie spra-
wiedliwe, ale zainteresowani normalizacją powinni ponosić około 70% wydatków PKN, 
a nie, jak dzisiaj, tylko około 40%. Zmianę relacji przewiduje projekt nowej ustawy.

Polska Norma nie jest dokumentem publicznym i nie stosuje się do niej przepisów 
ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1198, z późn. zm.). Takie stanowisko zostało ugruntowane również w orzecznic-
twie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 31 maja 2004 r., 
sygn. akt OSK 205/04, potwierdził, iż Polskie Normy nie stanowią informacji publicz-
nej i nie podlegają udostępnieniu na wniosek zainteresowanego w trybie art. 14 usta-
wy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli informacja ma dotyczyć Polskiej Normy 
w rozumieniu przepisów ustawy o normalizacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o normalizacji Polskie Normy są chronione prawem 
autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują 
Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Polski Komitet Normalizacyjny, jako 
członek międzynarodowych organizacji normalizacyjnych ISO i IEC oraz europejskich 
organizacji normalizacyjnych, które są organizacjami prywatnymi, jest zobowiązany 
do ochrony praw autorskich norm tych organizacji, a więc norm ISO, IEC i CEN i CE-
NELEC. Normy międzynarodowe i europejskie wprowadzone do Polskich Norm podle-
gają podwójnej ochronie, jako Polskie Normy oraz normy międzynarodowe czy euro-
pejskie. Przepisy tych organizacji wykluczają bezpłatne udostępnianie norm.

Czy w projektowanych zmianach przewiduje się zmianę statusu prawnego Polskie-
go Komitetu Normalizacyjnego, tak, aby przestał być państwową jednostką organiza-
cyjną? Zgodnie z główną zasadą funkcjonowania normalizacji w krajach Unii Europej-
skiej proces tworzenia norm powinien być niezależny od administracji rządowej, a PKN 
powinien stać się samodzielną strukturą organizacyjną, finansowaną z własnych przy-
chodów, bez dotacji państwa.

Oczywiście. Projekt ustawy przewiduje utworzenie stowarzyszenia osób prawnych, 
samofinansującego, ale wspieranego dotacją przez państwo za wykonywanie zadań 
publicznych, nienastawionego na osiąganie zysku, z wyraźnie zaakcentowanym pono-
szeniem kosztów udziału przez zainteresowanych, podobnie jak w rozwiniętych kra-
jach Europy. Wszystkie europejskie organizacje normalizacyjne, w tym najmocniejsza 
– niemiecki DIN – są wspomagane dotacjami państwa, właśnie za wykonywanie zadań 
publicznych.

Dotychczasowy stan prawny budzi wiele kontrowersji, w efekcie powstają niekie-
dy kuriozalne problemy, a normalizacja to przecież ważna kwestia dla rozwoju rynku 
i gospodarki, ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa.

W pełni podzielam stanowisko Pana Senatora.

PREZES 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
dr inż. Tomasz Schweitzer
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Grzegorza Wojciechowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Janiny Sagatowskiej 

oraz Waldemara Kraski

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

W Polsce od kilkunastu lat rośnie grupa osób w podeszłym wieku. Ozna-
cza to, że coraz większa rzesza Polaków wymaga opieki lekarzy zajmują-
cych się osobami w podeszłym wieku, podczas gdy w naszym kraju drama-
tycznie brakuje geriatrów. Czynnych zawodowo lekarzy tej specjalności jest 
stu – tak niska liczba specjalistów powoduje, że w wielu regionach Polski nie 
ma żadnego lekarza geriatry. Sytuacja w tym zakresie, jak prognozuje GUS, 
z roku na rok będzie się pogarszać. Prognozy wskazują, że za dwadzieścia 
lat co czwarty Polak przekroczy wiek sześćdziesięciu pięciu lat, a średnia 
życia będzie dłuższa.

Już dzisiaj sytuacja pacjentów w podeszłym wieku pogarsza się 
w związku z tym, że brakuje klinik geriatrycznych. Dyrektorzy szpitali blo-
kują powstawanie takich klinik, ponieważ wycena usług w zakresie opieki 
geriatrycznej dokonana przez NFZ jest niska. Równie ważnym czynnikiem 
powodującym, że osoby w podeszłym wieku mają niedostateczny dostęp 
do lekarza geriatry, jest to, że na listach rezydenckich nie pojawiają się pro-
pozycje pracy dla tych specjalistów. Brakuje też chętnych do zdobywania 
specjalizacji lekarza geriatry

W związku z przedstawioną sytuacją zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o informację, jakie działania podejmuje ministerstwo, jeżeli chodzi o motywo-
wanie dyrektorów szpitali do tworzenia klinik i oddziałów specjalizujących 
się w geriatrii. 

Prosimy też o odpowiedź na pytanie: czy planowane jest zmodyfikowa-
nie list rezydenckich lekarzy tak, aby uwzględnione zostały na nich miejsca 
dla geriatrów.

Jan Maria Jackowski  Krzysztof Słoń 
Andrzej Pająk   Henryk Górski 
Bogdan Pęk   Janina Sagatowska 
Grzegorz Wojciechowski  Waldemar Kraska

�Odpowiedź

Warszawa, 13 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2014 r., znak: BPS/043-47-2010/14, 

przy którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez Pana Jana Marię Jackow-
skiego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej oraz Grupy Senatorów, dotyczące liczby 
lekarzy geriatrów oraz kwestii związanych z tworzeniem nowych klinik i oddziałów 
geriatrycznych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
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Zachodzące zmiany demograficzne mają istotny wpływ na funkcjonowanie systemu 
ochrony zdrowia, wzrost populacji osób starszych spowoduje konieczność podjęcia dzia-
łań ukierunkowanych na specyficzne potrzeby zdrowotne tej grupy pacjentów, a także 
wsparcie rodzin opiekujących się osobami zależnymi, w tym przede wszystkim osobami 
w wieku starszym, niesamodzielnymi i wymagającymi intensywnej opieki medycznej.

W ramach realizacji zadań mających na celu poprawę jakości opieki geriatrycznej 
od dnia 1 stycznia 2012 r. wprowadzono – zarządzeniem Nr 72/2011/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – procedurę me-
dyczną pn. Całościowa Ocena Geriatryczna (COG). Trwają także prace mające na celu 
wprowadzenie tego produktu w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Całościowa 
Ocena Geriatryczna to wielowymiarowy i interdyscyplinarny (geriatra, pielęgniarka, 
fizjoterapeuta) proces diagnostyczny do określenia problemów zdrowotnych i funk-
cjonalnych pacjenta. Szczególnymi wskazaniami są: 3 lub więcej punktów w skali 
VES-13 lub krytyczny okres w życiu (stan po udarze, zawale, złamaniu szyjki kości 
udowej, poważnym zabiegu chirurgicznym). Całościowa Ocena Geriatryczna umoż-
liwia określenie potrzeb i celów opieki oraz możliwych powikłań opieki, identyfikuje 
czynniki ryzyka powikłań. W skład takiej oceny wchodzi, poza badaniem fizykalnym, 
ocena stanu psychicznego, ryzyka upadków, chodu i równowagi, stanu odżywienia 
oraz wzroku i słuchu.

Zgodnie z informacją z Narodowego Funduszu Zdrowia szpitale dysponują obecnie 
39 oddziałami geriatrycznymi i 890 łóżkami geriatrycznymi, co stanowi około 0,2 łóż-
ka w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.

Wartość umów w zakresie opieki geriatrycznej pomiędzy 2009 a 2013 r. zwiększyła 
się natomiast w opiece ambulatoryjnej (z 1,756 mln do 3,437 mln) i w opiece stacjo-
narnej (z 43,584 mln do 60,485 mln).

Jednocześnie należy podkreślić, że w katalogu grup w rodzaju leczenie szpitalne 
nie ma grup dedykowanych do realizacji wyłącznie dla zakresu geriatria. Leczenie 
pacjentów w wieku podeszłym odbywa się również w innych niż geriatria zakresach 
świadczeń. Grupy możliwe do realizacji w ww. zakresie pokrywają się generalnie z gru-
pami dla zakresu choroby wewnętrzne.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące kwestii związanych ze zdobywaniem przez 
lekarzy specjalizacji w dziedzinie geriatrii, uprzejmie informuję, iż w dziedzinie ge-
riatrii uprawnionych do prowadzenia specjalizacji jest 26 jednostek posiadających 
141 miejsc szkoleniowych (stan na 11.12.2013 r.). W dziedzinie geriatrii specjalizuje 
się obecnie 89 lekarzy, w tym 2 w trybie rezydenckim. Spośród 12 wyższych uczelni 
medycznych, w ramach 5 jednostek (Białystok, Kraków. Bydgoszcz, Gdańsk. Katowi-
ce) działają kliniki i katedry geriatrii, na których prowadzona jest edukacja przed i po-
dyplomowa z wykorzystaniem własnej bazy łóżkowej. W Warszawie, Łodzi i Wrocławiu 
kliniki geriatrii prowadzą działalność edukacyjną bez własnej bazy łóżkowej.

Według Naczelnej Izby Lekarskiej (stan na dzień 31.08.2013 r.) w Polsce tytuł spe-
cjalisty posiada 303 lekarzy, z czego 292 wykonuje zawód (należy zauważyć, iż liczba 
lekarzy geriatrów ulega systematycznemu zwiększeniu – w 2008 r. było ich 205).

Mając na uwadze zmniejszającą się ogólną liczbę pracujących lekarzy w Polsce, 
Minister Zdrowia stara się stymulować wzrost liczby specjalistów we wszystkich dzie-
dzinach medycyny, w tym w dziedzinie geriatrii, m.in. poprzez zwiększenie liczby jed-
nostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz liczby posia-
danych przez nie miejsc szkoleniowych. Niemal we wszystkich dziedzinach medycyny, 
w tym również w dziedzinie geriatrii, obserwuje się systematyczny wzrost liczby miejsc 
szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specja-
lizacji. Wzrost ten obrazują następujące dane: w dniu 1.02.2008 r. 4376 jednostek 
dysponowało 31336 miejscami szkoleniowymi we wszystkich dziedzinach medycyny, 
natomiast według stanu na dzień 7.05.2013 r. dostępnych jest 37283 miejsc szkole-
niowych w 5276 jednostkach szkolących.

Wejście w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658) oraz ww. rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów 
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(Dz. U. poz. 26) umożliwiło odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie geria-
trii przez lekarzy bez specjalizacji będących bezpośrednio po stażu podyplomowym, 
a po likwidacji stażu podyplomowego – bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu. W związ-
ku z powyższym droga do uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie geriatrii uległa 
skróceniu o 2–3 lata. Przewiduje się, że specjalizacja w dziedzinie geriatrii będzie trwa-
ła 5 lat (3-letni moduł podstawowy w dziedzinie chorób wewnętrznych i 2-letni moduł 
specjalistyczny w dziedzinie geriatrii). Jednocześnie lekarze posiadający specjalizację 
II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzin-
nej, medycyny ogólnej lub neurologii będą mogli odbywać szkolenie specjalizacyjne 
w dziedzinie geriatrii według odpowiedniego, krótszego niż 5-letni, programu specjali-
zacji. Szkolenie specjalizacyjne w ww. nowym systemie specjalizacji rozpocznie się po 
opracowaniu programów specjalizacji właściwych dla tego systemu.

Umieszczenie geriatrii w wykazie dziedzin priorytetowych powinno przyczynić się 
do wzrostu zainteresowania lekarzy podejmowaniem szkolenia specjalizacyjnego w tej 
dziedzinie ze względu na możliwość ustalenia wyższego zasadniczego wynagrodzenia 
miesięcznego lekarza rezydenta odbywającego szkolenie specjalizacyjne w ww. dzie-
dzinie w porównaniu z innymi dziedzinami, niefigurującymi w wykazie specjalizacji 
priorytetowych. Należy przy tym zaznaczyć, że nowe rozwiązania wprowadzone rozpo-
rządzeniem w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiły lekarzom 
odbywającym szkolenie specjalizacyjne w nowym systemie specjalizacji, a nieposiada-
jącym żadnej specjalizacji, ubieganie się o odbywanie specjalizacji w dziedzinie geria-
trii w ramach rezydentury. Dotychczas geriatria należała do szczegółowych dziedzin 
medycyny, dostępnych wyłącznie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjaliza-
cję, lekarze nie mieli więc możliwości ubiegania się o uzyskanie etatu rezydenckiego 
w tej dziedzinie, bowiem zgodnie z art. 16h ust. 7 ww. ustawy szkolenie specjalizacyj-
ne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający specjalizacji 
I lub II stopnia lub tytułu specjalisty.

W związku z koniecznością wsparcia rozwoju kadry geriatrycznej w dniu 1 marca 
2012 r. zatwierdzony został także partnerski projekt systemowy w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie 
z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, pn. Wsparcie systemu kształce-
nia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej. Projekt ten, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, będzie realizowany do dnia 30 czerwca 2015 r.

Celem projektu jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce po-
przez podniesienie kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie opieki geria-
trycznej. Podstawowymi działaniami podejmowanymi w czasie realizacji projektu jest 
organizacja kursów doskonalących i specjalistycznych w zakresie opieki geriatrycznej. 
Szkoleniami w ramach projektu objętych zostanie łącznie 5 400 lekarzy i pielęgniarek 
podstawowej opieki zdrowotnej (po 2000 osób), fizjoterapeutów (1000 osób), opieku-
nów medycznych (200 osób) oraz terapeutów środowiskowych (200 osób).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Grzegorza Wojciechowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Janiny Sagatowskiej 

oraz Waldemara Kraski

skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Juliusza Brauna

Do mojego biura senatorskiego zwracają się mieszkańcy północnego 
Mazowsza wzburzeni wypowiedziami dziennikarza TVP Tomasza Lisa od-
noszącymi się do innych osób. Rozmówcy, którzy przywołują użyte przez 
dziennikarza sformułowanie „żule z prawicowego lumpeksu” oraz fakt okreś- 
lenia profesorów współpracujących z zespołem parlamentarnym do spraw 
wyjaśnienia katastrofy TU-154 mianem sekty, uważają, że takie słowa 
w ustach dziennikarza występującego w publicznej telewizji dyskwalifikują 
go jako prowadzącego program oglądany przez rzeszę telewidzów opłacają-
cych abonament i oczekujących obiektywizmu. 

W związku z dużym oburzeniem opinii publicznej wywołanym przy-
toczonymi wypowiedziami dziennikarza TVP Tomasza Lisa zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o wyrażenie stanowiska zarządu TVP w tej sprawie.

Jan Maria Jackowski  Krzysztof Słoń 
Andrzej Pająk   Henryk Górski 
Bogdan Pęk   Janina Sagatowska 
Grzegorz Wojciechowski  Waldemar Kraska

�Odpowiedź

Warszawa, 12 lutego 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo TVP/JB 070-5/14/132 Program 2 odnosząc się do oświad-

czenia złożonego przez senatorów w dniu 10 stycznia 2014 r. dotyczącego oburzenia 
wypowiedziami Pana Tomasza Lisa, w których miał użyć on sformułowań, cytuję: 
„żule z prawicowego lumpeksu” oraz „sekta” (w nawiązaniu do zwolenników teorii 
o zamachu w Smoleńsku), pragnę poinformować, że takie zdania nie zostały wypowie-
dziane na antenie TVP 2.

Redaktor Tomasz Lis jest cenionym dziennikarzem, który współpracuje z różnymi 
mediami w kraju, między innymi z Telewizją Polską. W trakcie dotychczasowej współ-
pracy redaktor Tomasz Lis dołożył wszelkiej staranności, aby rozmowy w audycji, któ-
rej jest gospodarzem, były prowadzone w sposób obiektywny i zgodny ze standardami 
nadawcy publicznego.

Telewizja Polska jako nadawca publiczny w demokratycznym kraju, w którym sza-
nuje się podstawowe wolności obywatelskie, nie posiada uprawnień aby ingerować 
w wygłaszane przez redaktora opinie w mediach komercyjnych.

Z poważaniem 
 
Juliusz Braun
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Oświadczenie senatorów Stanisława Karczewskiego, 
Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego, 

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

Bohdana Paszkowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 
Janiny Sagatowskiej, Zdzisława Pupy 

oraz Andrzeja Matusiewicza

skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasza Kamińskiego

Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy napływające ze szkół liczne infor-
macje o realizacji kolejnego już etapu działań edukacyjnych prowadzonych 
przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej 
w Warszawie. Wobec licznych niedostatków polskiej szkoły, a zwłaszcza 
wobec ograniczenia liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii, 
działania instytutu wypełniają niebezpieczną lukę, jaka powstała w progra-
mie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Oferta instytutu, a szczególnie oddziału warszawskiego IPN, jest nowa-
torska, nowoczesna w formie i spotyka się z ogromnym zainteresowaniem 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W zajęciach uczestniczą często także 
organizacje pozaszkolne, takie jak harcerstwo, towarzystwa historyczne, in-
stytucje samorządowe i państwowe.

Prowadzone przez pracowników pionu edukacyjnego wykłady i warsz-
taty składające się na cykl „Korepetycje z historii” mają wysoką renomę 
i znakomicie przygotowują młodzież do podołania wymaganiom matural-
nym. Liczne inicjatywy plenerowe, takie jak rajdy, ogniska, inscenizacje hi-
storyczne, i akcje upamiętniające, a także koncerty i pokazy filmów pozwala-
ją w żywy i ciekawy sposób poznawać wydarzenia z niedawnej przeszłości 
skazane w dobie PRL na zatajenie i przemilczenie. Towarzyszące inicjaty-
wom starannie przygotowane publikacje sprawiają, że nawet po zakończe-
niu cyklu edukacyjnego w bibliotekach szkolnych pozostaje po nim trwały 
ślad i przydatne młodzieży informacje historyczne.

Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa inicjatywa zwiedzania i po-
znawania historii więzienia mokotowskiego przy ulicy Rakowieckiej w War-
szawie, miejsca kaźni licznych żołnierzy wyklętych, których szczątki są obec-
nie ekshumowane na powązkowskiej Łączce. Dzięki stałej umowie między 
warszawskim oddziałem IPN a zarządem więzienia możliwe jest prowadzenie 
na terenie placówki penitencjarnej zajęć edukacyjnych dla studentów i star-
szej młodzieży licealnej. Szczególnym walorem tego przedsięwzięcia jest fakt, 
że osobą oprowadzającą jest pan Jacek Pawłowicz, niegdysiejszy więzień tego 
zakładu i autor opracowania historycznego na jego temat. Warto podkreślić, 
że warszawscy edukatorzy włączyli się także w zajęcia resocjalizacyjne dla 
osadzonych w więzieniu osób, prowadząc dla nich wykłady historyczne.

Pełni uznania dla działań referatu edukacyjnego oddziału warszaw-
skiego IPN składamy na Pana ręce gorące podziękowania dla pana Jacka 
Pawłowicza i jego zespołu za ponadstandardową ofiarność i zaangażowanie 
w wypełnianiu zadań edukacyjnych, a także ich niezwykle wysoki poziom 
merytoryczny.

Mamy nadzieję, że trwająca już od wielu lat współpraca między IPN 
a szkołami i instytucjami samorządowymi Mazowsza będzie nadal rozwijać 
się pomyślnie.

Gratulujemy wspaniałych inicjatyw i życzymy wielu sukcesów w no-
wym 2014 roku.

Stanisław Karczewski  Przemysław Błaszczyk 
Marek Martynowski  Bohdan Paszkowski 
Jan Maria Jackowski  Wojciech Skurkiewicz 
Krzysztof Słoń   Janina Sagatowska 
Henryk Górski   Zdzisław Pupa 
Bogdan Pęk   Andrzej Matusiewicz 
Robert Mamątow
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�Odpowiedź

Warszawa, 30 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie dziękuję Panu Marszałkowi za przesłane oświadczenie senatora Stani-

sława Karczewskiego, złożone wraz z grupą senatorów.
Jako osoba kierująca pracami Instytutu Pamięci Narodowej jestem wdzięczny za 

wyrażony w ten sposób pozytywny odbiór przedsięwzięć podejmowanych przez In-
stytut, gdyż osobiście w pełni podzielam wysoką ocenę działalności edukacyjnej IPN. 
Działania takie są codziennością w pracy nie tylko Oddziałowego Biura Edukacji Pu-
blicznej w Warszawie, ale także innych struktur Instytutu w całym kraju.

Z poważaniem 
 
Łukasz Kamiński
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP dostrzegająca pro-

blem nadmiernie wysokich opłat od transakcji kartowych ponoszonych przez 
polskich przedsiębiorców była autorem projektu ustawy regulującej maksy-
malny poziom opłaty interchange. Uchwalona jednomyślnie przez obie Izby 
polskiego parlamentu ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. jest jednym z wielu 
elementów niezbędnych do przełamania barier w rozwoju obrotu bezgotów-
kowego w Polsce. Dynamika rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych była 
wysoce niezadowalająca, a główną przyczyną tego stanu rzeczy były nieak-
ceptowalne dla właścicieli punktów handlowo-usługowych koszty przyjmo-
wania alternatywnych wobec gotówki instrumentów płatniczych.

Zauważamy już pierwsze pozytywne efekty uchwalonej ustawy. Per-
spektywa niskiego (a w porównaniu z obowiązującym w innych krajach UE 
normalnego) poziomu opłaty interchange wyzwoliła wśród banków komer-
cyjnych chęć konkurowania na rynku płatności bezgotówkowych. Inicjatywy 
banku PKO BP (projekt IKO) czy banku Pekao SA (projekt PeoPay) nie byłyby 
realizowane, gdyby nie przewidywane spadki przychodów bankowych z in-
terchange, które dopingowały banki i innych dostawców usług płatniczych 
w Polsce do poszukiwania alternatywy dla instrumentów płatniczych mię-
dzynarodowych organizacji kartowych.

Pragnę wskazać, iż Ministerstwo Finansów stanowiło dla Komisji Bud-
żetu i Finansów Publicznych nieocenione wsparcie merytoryczne w toku prac 
nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o usługach płatniczych.

Mając na uwadze napływające do mnie sprzeczne interpretacje dotyczą-
ce zakresu przedmiotowego ustawy regulującej maksymalny poziom opłaty 
interchange, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedłożenie 
interpretacji w zakresie płatności mobilnych, w szczególności w odniesieniu 
do płatności wykonywanych za pomocą zdematerializowanej formy karty 
płatniczej „zaszytej” w telefonie, wydanej w tzw. systemie czterostronnym, 
w ramach którego występuje opłata interchange, a zasady funkcjonowania 
takiego instrumentu płatniczego ustala organizacja płatnicza.

Panie Ministrze, proszę o wyjaśnienie następującej kwestii. Czy płat-
ności mobilne wykonywane za pomocą zdematerializowanej formy karty 
płatniczej „zaszytej” w telefonie – wydanej w tzw. systemie czterostronnym, 
w ramach którego występuje opłata interchange, a zasady wydawnictwa 
i akceptacji takiego instrumentu płatniczego określa organizacja kartowa – 
są objęte zakresem przedmiotowym ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. regu-
lującej maksymalny poziom opłaty interchange?

Kazimierz Kleina

�
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Odpowiedź

Warszawa, 17 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia Pana Senatora Kazimierza Kleiny (sygn. BPS/043-47-

-2013/14) w sprawie zakresu przedmiotowego ustawy o usługach płatniczych, które 
wpłynęło do Ministerstwa Finansów w dniu 20 stycznia br., uprzejmie proszę o przy-
jęcie poniższych wyjaśnień.

W dniu 30 sierpnia 2013 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, ze zm.; dalej – UUP), której 
zasadniczym celem jest efektywny wzrost sieci akceptacji kart płatniczych oraz popra-
wa efektywności kosztowej tego rodzaju płatności w stopniu, który pozwoli na objęcie 
pozytywnymi skutkami rozwoju obrotu bezgotówkowego wszystkich uczestników ryn-
ku płatności. Przepisy znowelizowanej ustawy obowiązują w systemie prawnym, po 
ponad dwumiesięcznym okresie vacatio legis, od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Odnosząc się do pytania Pana Senatora należy postawić tezę, iż w sytuacji, w któ-
rej zasady wydawania i akceptacji danego instrumentu płatniczego będą ustalane 
przez organizację kartową oraz taki instrument płatniczy będzie funkcjonował w śro-
dowisku opłaty interchange, a także dodatkowo będzie instrumentem podobnym 
(np. funkcjonalnie) do karty płatniczej, to znajdą do niego zastosowanie przepisy 
art. 38a ust. 1 UUP.

W ocenie Ministerstwa Finansów, określając zakres przedmiotowy wspomnianej 
ustawy, należy wziąć pod rozwagę całokształt brzmienia przepisów UUP oraz ustawy 
nowelizującej z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Przepis art. 1 ust. 21 wskazuje, iż ustawodawca na gruncie tego aktu określił pod-
stawowe zasady funkcjonowania rynku krajowych transakcji płatniczych przy użyciu 
kart płatniczych. Art. 38a ust. 1 z kolei stanowi, iż stawka opłaty interchange nie 
może przekroczyć 0,5% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej, o której 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit, b oraz – w zakresie transakcji płatniczej przy użyciu 
karty płatniczej – art. 3 ust. 1 pkt 3. Dokonując analizy przedmiotowego zagadnie-
nia uwagi wymagają ponadto następujące kwestie: definicja karty płatniczej (art. 2 
pkt 15a – karta uprawniająca do wypłaty gotówki lub umożliwiająca złożenie zlecenia 
płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowana 
przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków) oraz fakt bra-
ku istnienia definicji legalnej podobnego do karty płatniczej instrumentu płatni-
czego (o którym mowa na gruncie UUP w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 56 ust. 2) 
w polskim systemie prawnym, jak również w prawie unijnym.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na definicję instrumentu płatniczego. Zgodnie 
z art. 2 pkt 10 UUP, instrumentem płatniczym jest zindywidualizowane urządzenie 
lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez 
użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Przedmiotowa definicja konsumuje więc 
definicję karty płatniczej, co w efekcie oznacza, iż każdą kartę płatniczą w rozumieniu 
przepisów UUP należy uznać za instrument płatniczy. Technologiczny aspekt płatno-
ści mobilnych – w okolicznościach opisanych przez Pana Senatora – nakazuje rozpa-
trywać tę materię w odniesieniu do stosowania art. 38a ust. 1 jedynie w stosunku do 
„podobnego do karty płatniczej instrumentu płatniczego”.

Należy podkreślić, iż na gruncie UUP jest mowa o „podobnym instrumencie płatni-
czym” wyłącznie w relacji do karty płatniczej, co w konsekwencji oznacza, iż taki in-

1 Każdy przepis w niniejszym tekście będzie odnosił się do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o usługach płatniczych.
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strument musi wypełniać – poza oczywiście stricte definicją instrumentu płatniczego 
– podstawowe desygnaty definicji karty płatniczej, aby w ogóle zaistniała możliwość 
rozpatrywania określonego instrumentu płatniczego pod kątem zastosowania do nie-
go art. 38a ust. 1. Zatem – w ocenie Ministerstwa Finansów – jeśli dany instrument 
płatniczy będzie podobny do karty płatniczej, czyli karty uprawniającej do wypłaty 
gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta 
lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez 
niego należnych mu środków oraz jego wydawnictwo i zasady funkcjonowania będą re-
gulowane przez organizacje płatnicze (w rozumieniu art. 2 pkt 19b), działające w tzw. 
czterostronnych systemach, a także z tytułu płatności takim instrumentem pobierana 
będzie opłata interchange w rozumieniu art. 2 pkt 19a – to tym samym należało będzie 
zastosować w takich okolicznościach art. 38a ust. 1.

W opinii Ministerstwa Finansów uprawnionym jest stwierdzenie, iż jeśli instru-
ment mobilny (np. działający w oparciu o technologię NFC, gdzie płatność dokonywa-
na jest w oparciu o zdematerializowaną formę karty płatniczej, „zaszytą” w telefonie) 
jest akceptowany i wydawany zgodnie z zasadami ustalanymi przez organizacje kar-
towe (czyli podmioty, które faktycznie ustalają zasady wobec wydawnictwa i funkcjo-
nowania w obrocie gospodarczym kart płatniczych), które działają w oparciu o mo-
del płatności z wykorzystaniem opłaty interchange (przykładem mogą być tzw. rules 
globalnych organizacji płatniczych), to instrument taki podlega reżimowi przepisów 
UUP w odniesieniu do maksymalnych stawek opłaty interchange, z tym jednak za-
strzeżeniem, że instrument taki musi być instrumentem podobnym do karty płatni-
czej (a contrario – nie będzie więc nim np. aplikacja płatnicza, będąca instrumentem 
płatniczym, której zasady wydawania i akceptowania określa podmiot inny niż organi-
zacja kartowa (np. wydawcy kart płatniczych, instytucje płatnicze) i dany instrument 
płatniczy nie funkcjonuje w „środowisku” opłaty interchange.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Wojciech Kowalczyk
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień oraz odpowiedzi 

na następujące pytania.
Pierwsze pytanie. Kiedy zapadła decyzja o wysłaniu kontyngentu, grupy 

żołnierzy Wojska Polskiego do Republiki Środkowoafrykańskiej? Czy decy-
zja ta zapadła 17 grudnia, po rozmowach pana prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego z prezydentem Francji, czy może po rozmowach pana premiera 
Donalda Tuska z prezydentem Republiki Francji? A może w dniu 20 grudnia, 
po konferencji prasowej prezydenta Republiki Francji François Hollande’a, 
który wymienił Polskę jako kraj, który weźmie udział w misji w Republice 
Środkowoafrykańskiej? Przytoczę tu tę wypowiedź pana prezydenta. „Są 
też pewne zaawansowane kontakty, myślę tu o Polsce, aby kraj tej udostęp-
nił na cel operacji także element ludzki, czyli siły, które uzupełniłyby nasze 
wojska” – powiedział prezydent Hollande. „Polacy nas już poinformowali, że 
pięćdziesięciu ludzi, lotników, będzie obecnych w Republice Środkowoafry-
kańskiej. To bardzo dużo” – powiedział pan prezydent Francji François Hol-
lande. A może decyzja o udziale w tej misji nastąpiła dopiero po posiedzeniu 
rządu, które odbyło się 30 grudnia 2013 r.?

Drugie pytanie. W jakim charakterze polski kontyngent będzie przeby-
wał w Republice Środkowoafrykańskiej? Czy będzie to misja humanitarna, 
rozjemcza, czy też inna?

Trzecie pytanie. W Republice Środkowoafrykańskiej trwa aktualnie woj-
na domowa, wojna religijna. Komu będzie podlegał polski kontyngent: Unii 
Afrykańskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO, Unii Europejskiej, 
Francji, a może innemu podmiotowi?

Czwarte pytanie. Jakie jest stanowisko władz Republiki Środkowoafry-
kańskiej co do obecności polskiego kontyngentu na terytorium Republiki Środ-
kowoafrykańskiej? Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej zawarł w tym zakresie 
odpowiednie porozumienia z rządem Republiki Środkowoafrykańskiej?

Piąte pytanie. Na jaki okres przewidziana jest misja polskiego kontyn-
gentu w Republice Środkowoafrykańskiej?

Szóste pytanie. Kto będzie ponosił koszty tej misji? ONZ, Unia Europej-
ska, NATO, Francja czy też inne podmioty?

Pan Premier powiedział, że Polska nie będzie angażowała swoich żoł-
nierzy do działań zbrojnych co najmniej do czasu zakończenia misji w Afga-
nistanie. Pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 
w dniu Święta Wojska Polskiego w 2013 r. powiedział tak: koniec łatwego 
wysyłania polskich żołnierzy na antypody świata. Powiedział również, że do 
finału zbliża się udział Polaków w misji w Afganistanie i że nasz kraj odcho-
dzi w końcu od polityki ekspedycyjnej.

Pragnę uzyskać od Pana Premiera wyjaśnienia, odpowiedzi na zadane 
pytania.

Z poważaniem 
Maciej Klima
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�Odpowiedź 
MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2014.02.14

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie złożone 

przez Pana Senatora Macieja Klimę podczas 47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 10 stycznia 2014 r. w sprawie wysłania kontyngentu, grupy żołnierzy 
Wojska Polskiego do Republiki Środkowoafrykańskiej (BPS/043-47-2014/13), uprzej-
mie proszę o przyjęcie następujących informacji:

– zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uży-
cia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1117 ze zm.), o użyciu jednostek wojskowych Sił Zbrojnych 
RP poza granicami państwa postanawia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 
wniosek Rady Ministrów;

– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o zaangażowaniu Sił Zbrojnych 
RP w Republice Środkowoafrykańskiej, podpisując w dniu 29 stycznia 2014 r. 
postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do wzmocnienia 
sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (M.P. poz. 104). 
Stosowny wniosek Rady Ministrów został skierowany do Prezydenta RP w dniu 
13 stycznia br.;

– zasadniczą przesłanką polskiego zaangażowania jest katastrofalna sytu-
acja w Republice Środkowoafrykańskiej: polityczna, społeczno-ekonomiczna, 
a przede wszystkim humanitarna;

– celem użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafry-
kańskiej jest wzmocnienie sił państwa sojuszniczego, polegające na wsparciu 
logistycznym sił francuskich w zakresie transportu lotniczego. PKW nie będzie 
realizował działań bojowych;

– operacja „Sangaris’’ prowadzona przez siły francuskie w Republice Środkowo-
afrykańskiej działa w oparciu o rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ Nr 2127 
z dnia 5 grudnia 2013 r. Ma na celu krótkoterminowe wsparcie wszelkimi do-
stępnymi środkami misji Unii Afrykańskiej działającej w tym kraju (Misja Mię-
dzynarodowego Wsparcia Sił Afrykańskich w Republice Środkowoafrykańskiej 
– MISCA) w wykonaniu jej mandatu;

– MISCA, która działa w oparciu o tę samą podstawę prawną, ma na celu m.in. 
ochronę ludności cywilnej, przywrócenie bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go, stabilizację kraju i przywrócenie władzy państwowej na całym terytorium 
Republiki Środkowoafrykańskiej oraz stworzenie warunków umożliwiających 
dostarczenie pomocy humanitarnej;

– Polski Kontyngent Wojskowy jest operacyjnie podporządkowany Dowódcy Ope-
racji sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej. Pod wzglę-
dem kierowania narodowego podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośred-
nictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Polski Kontyngent Wojskowy realizuje swoją misję w okresie od dnia 1 lutego do 
dnia 30 kwietnia 2014 r. Źródłem jego finansowania jest budżet państwa, w części 
będącej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. Robert Kupiecki 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień w odpowiedzi na 

następujące pytania.
W dniu 10 stycznia zostanie rozwiązane Dowództwo Sił Specjalnych dzia-

łające od 1 stycznia 2014 r. Coś, co dopiero stworzono, po dziesięciu dniach 
zostaje rozformowane i przekształcone w strukturę podlegającą Dowództwu 
Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowództwo Sił Specjalnych powsta-
ło 1 stycznia w związku z wprowadzeniem reformy systemu kierowania i do-
wodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Trzon kadry stanowiła 
grupa oficerów i żołnierzy likwidowanego Dowództwa Wojsk Specjalnych.

Mam następujące pytania do Pana Premiera. Panie Premierze, czy two-
rzenie jednostek, w tym na przykład Dowództwa Sił Specjalnych, i likwi-
dowanie ich po kilkunastu dniach funkcjonowania jest działaniem racjonal-
nym, przemyślanym, czy może świadczy o chaosie i o tym, że nie została 
przemyślana reforma systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospoli-
tej Polskiej? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy tego typu decyzje nie wpływają negatywnie na zdol-
ność dowodzenia siłami specjalnymi Rzeczypospolitej Polskiej?

Trzecie pytanie. Czy w podobnym trybie planuje się rozformowanie in-
nych dowództw? Mówi się, że zagrożone jest Dowództwo Wojsk Lądowych.

I czwarte pytanie. Czy likwidowanie jednostek po kilku, kilkunastu 
dniach od ich powstania nie naraża budżetu państwa, podatników na utratę 
środków finansowych, a Polski na utratę zaufania sojuszników z NATO?

Z poważaniem 
Maciej Klima

�Odpowiedź 
MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2014.02.14

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na oświadczenie złożone 

przez Pana Senatora Macieja Klimę podczas 47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 10 stycznia 2014 r. w sprawie reformy systemu kierowania i dowo-
dzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej (BPS/043-47-2015/13), uprzejmie 
proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Wdrażana od 1 stycznia br., na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmia-
nie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 852), reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP ma 
na celu usprawnienie tego systemu, w tym jego dostosowanie do nowoczesnych kon-
cepcji tworzenia połączonych organów dowodzenia. Skupia organy tego systemu wokół 
trzech funkcji – planowania, dowodzenia operacyjnego i dowodzenia bieżącego. W efekcie 
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wprowadzonych zmian za planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych, doradztwo 
strategiczne oraz nadzór strategiczny odpowiedzialny jest Szef Sztabu Generalnego WP, 
za dowodzenie bieżące – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, a za dowodze-
nie operacyjne – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Rozformowane zostały 
dowództwa rodzajów sił zbrojnych i obecnie działamy w systemie połączonym. Nowo 
powstałe Dowództwo Generalne RSZ dowodzi jednostkami wojskowymi wszystkich ro-
dzajów sił zbrojnych.

W przypadku Wojsk Specjalnych, reforma nie dotyczy struktur taktycznych Wojsk 
Specjalnych i nie ma wpływu na ich faktyczny potencjał oraz zdolności, a także pod-
jęte przez Siły Zbrojne RP zobowiązania międzynarodowe. Zmianie uległo jedynie ich 
podporządkowanie – bezpośrednio pod Dowódcę Generalnego RSZ (za pośrednictwem 
Inspektora Wojsk Specjalnych). Natomiast Dowództwo Sił Specjalnych stanowiło je-
dynie formułę przejściową w procesie przeformowania w Centrum Operacji Specjal-
nych – Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych bezpośrednio podporządkowane 
Dowódcy Operacyjnemu RSZ.

Ocenia się, że takie, jak wskazano wyżej, usytuowanie jednostek Wojsk Specjal-
nych oraz Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjal-
nych pozwoli na poprawę jakości szkolenia, w tym szkolenia w działaniach sił połą-
czonych, a także na podniesienie wskaźników dostępności sił do prowadzenia ope-
racji. Jednocześnie, dowódca kierujący działaniami (operacjami) specjalnymi (Cen-
trum Operacji Specjalnych – Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych) zostanie 
odciążony od realizacji funkcji zabezpieczających, w tym administracyjnych. Skupi 
się na planowaniu operacyjnego użycia sił specjalnych, przy czym przyznane mu zo-
staną uprawnienia w zakresie certyfikacji jednostek Wojsk Specjalnych. Jednocześnie 
kompetencje Inspektora Wojsk Specjalnych (w ramach Dowództwa Generalnego RSZ) 
zapewnią dalsze funkcjonowanie i kierowanie jednostkami Wojsk Specjalnych, które 
nie zostały wydzielone do operacji, w przypadku użycia Centrum Operacji Specjalnych 
– Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych na teatrze działań.

Wszystkie zmiany organizacyjne i dyslokacyjne w Siłach Zbrojnych RP są reali-
zowane w ramach przydzielonego limitu stanów osobowych. W przypadku przefor-
mowania Dowództwa Sił Specjalnych na Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwo 
Komponentu Wojsk Specjalnych etat instytucji oraz jej dyslokacja nie uległy większym 
zmianom. W związku z powyższym dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem 
Dowództwa Sił Specjalnych w zasadzie nie wystąpiły.

W odniesieniu do pytania Pana Senatora Macieja Klimy dotyczącego Dowództwa 
Wojsk Lądowych i innych dowództw rodzajów sił zbrojnych informuję, że dowództwa 
te zostały zlikwidowane z dniem 1 stycznia br., na podstawie art. 11 wspomnianej na 
wstępie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych 
innych ustaw. Obecnie w nowym systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi 
RP funkcjonuje Sztab Generalny WP oraz dwa dowództwa szczebla strategicznego Do-
wództwo Generalne RSZ i Dowództwo Operacyjne RSZ.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Tomasz Siemoniak
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Od 1 stycznia bieżącego roku polskie okręty, które zakończyły przygoto-

wania do pełnienia dyżuru w ramach Sił Odpowiedzi NATO, będą wysyłane 
w rejony konfliktu. Część polskiego potencjału militarnego marynarki wo-
jennej zostanie oddana pod dowództwo sojuszu. Sojusz będzie podejmował 
decyzje dotyczące tego, w jakich miejscach polskie jednostki będą uczest-
niczyć w działaniach wojennych. Jednak nie wszyscy członkowie sojuszu 
w takim samym stopniu angażują się w działania NATO. Jak poinformowało 
brytyjskie ministerstwo obrony, marynarka wojenna Wielkiej Brytanii, Royal 
Navy, od 2009 r. nie oddelegowała żadnego niszczyciela ani fregaty do dzia-
łań NATO na północnym i wschodnim Atlantyku. Od 2010 r. brytyjskie jed-
nostki nie uczestniczyły w zgrupowaniach NATO na Morzu Śródziemnym.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Premiera o od-
powiedź na następujące pytania.

Jakie jednostki i ile jednostek marynarki wojennej Rzeczypospolitej Pol-
skiej oddelegowano do działań morskich na akwenach Bałtyku lub ewentu-
alnie innych akwenach morskich w latach 2009–2013?

Jeżeli takie działania zostały podjęte, to jakie koszty wiązały się z dzia-
łaniami polskiej marynarki wojennej w NATO w latach 2009–2013?

Łączę wyrazy szacunku 
Maciej Klima

�Stanowisko 
MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2014.02.19

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku ze skierowanym do Ministra Obrony Narodowej, z upoważnienia Preze-

sa Rady Ministrów, oświadczeniem Pana Senatora Macieja Klimy, złożonym podczas 
47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 stycznia br., w sprawie 
marynarki wojennej (BPS/043-47-2016/14) – ze względu na konieczność skompleto-
wania niezbędnych informacji w tej sprawie, zwracam się z uprzejmą prośbą o prolon-
gatę terminu przedstawienia odpowiedzi.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z up. Maciej Jankowski 
Podsekretarz Stanu



47. posiedzenie Senatu w dniu 10 stycznia 2014 r.48

�Odpowiedź 
MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2014.02.25

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie Pana 

Senatora Macieja Klimy złożone podczas 47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 10 stycznia 2014 r. w sprawie marynarki wojennej (BPS/043-47- 
-2016/14), uprzejmie informuję, że w latach 2009–2013 okręty Marynarki Wojennej 
RP brały udział w następujących przedsięwzięciach:

1) w Operacji Active Endeavour (OAE) – prowadzonej w oparciu o artykuł 5. Trak-
tatu Północnoatlantyckiego w rejonie Morza Śródziemnego; jej celem jest walka 
z terroryzmem, handlem bronią, narkotykami oraz przemytem ludzi i towarów;

2) w działaniach Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO – Grupa 1 
(SNMCMG-1), który operuje na wodach Europy Północnej (na Morzu Bałtyckim, 
Północnym i częściowo na Oceanie Atlantyckim); jego zadaniem jest poszuki-
wanie i likwidacja groźnego dla bezpieczeństwa żeglugi arsenału zatopionego 
w czasach wojen światowych, a także uczestnictwo w ćwiczeniach międzynaro-
dowych związanych ze zwalczaniem min. 

Wydatki resortu obrony narodowej związane z działaniami okrętów Marynarki 
Wojennej RP w NATO, we wskazanych wyżej latach, w ramach OAE (tj. w polskich 
kontyngentach wojskowych) wyniosły 20.094,40 tys. zł, a w ramach SNMCMG-1 – 
27.475,28 tys. zł.

Szczegółowe dane zostały zawarte w załączniku.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. Robert Kupiecki 
Podsekretarz Stanu

Załącznik:

Działania w ramach Operacji Active Endeavour:

1. PKW KONDOR – M. Śródziemne – ORP „KONDOR” w terminie 10.10.2008 r. – 
31.03.2009 r.

2. PKW BIELIK – M. Śródziemne – ORP „BIELIK” w terminie 28.10.2010 r. – 
23.02.2011 r.

3. PKW CZERNICKI – M. Śródziemne – ORP „Kontradmirał X. CZERNICKI” w ter-
minie 14.03.2011 r. – 18.06.2011 r.

Działania w ramach Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO – Grupa 1:

1. ORP „Kontradmirał X. CZERNICKI” – M. Bałtyckie, M. Północne – w terminie 
14.01.2010 r. – 02.07.2010 r.
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2. ORP „Kontradmirał X. CZERNICKI” – M. Bałtyckie, M. Północne – w terminie 
02.07.2010 r. – 02.02.2011 r.

3. ORP „Mewa” – M. Bałtyckie, M. Północne – w terminie 30.07.2010 r. – 31.10.2010 r.
4. ORP „Kontradmirał X. CZERNICKI” – M. Bałtyckie, M. Północne, M. Śródziemne 

– w terminie 02.02.2011 r. – 13.03.2011 r. i 19.06.2011 r. – 30.06.2011 r.
5. ORP „Flaming” – M. Bałtyckie, M. Północne – w terminie 01.09.2011 r. – 

30.11.2011 r.
6. ORP „Czajka” – M. Bałtyckie, M. Północne, M. Norweskie – w terminie 21.01.2013 r. 

– 04.05.2013 r.
7. ORP „Kontradmirał X. CZERNICKI” – M. Bałtyckie, M. Północne, M. Norweskie 

– w terminie 18.01.2013 r. – 17.01.2014 r.
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W związku z prośbą złożoną przez obywatela RP, pilota samolotowego, 

dotyczącą pomocy w sprawie obiektywnego wyjaśnienia incydentu lotnicze-
go nr 72/13, który miał miejsce w dniu 19 stycznia 2013 r., proszę o odpo-
wiedź na następujące pytania.

1. Dlaczego pomimo upływu ponad dwóch miesięcy zainteresowany 
nie otrzymał żadnej odpowiedzi na wniosek wysłany 28 sierpnia 2013 r. 
o wznowienie badania incydentu lotniczego nr 72/13, skierowany do mini-
stra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej? 

2. Dlaczego wniosek ten, wyraźnie zaadresowany do ministra, nie zo-
stał zarejestrowany (informacja od pracownika ministerstwa) i bez rejestracji 
został skierowany do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 
(PKBWL)?

3. Dlaczego nie zostało wznowione badanie incydentu, mimo że zaistnia-
ły ku temu przesłanki wynikające z art. 138 pkt 4 ustawy – Prawo Lotnicze 
(DzU z 6 sierpnia 2012 r. poz. 933)? We wspomnianym wniosku w pytaniu 
nr 1 zostały dostarczone dowody wykazujące na to, że raport Zakładowej 
Komisji Badania Zdarzeń Lotniczych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
(ZKBZL LPR) zatwierdzony uchwałą PKBWL w dniu 24 kwietnia 2013 r. jest 
błędny.

4. Czy przyjęcie i zatwierdzenie raportu ZKBZL LPR przez PKBWL było 
wynikiem niekompetencji komisji, czy wynikało z faktu, że PKBWL nie zapo-
znała się z dokumentacją zdarzenia?

5. Dlaczego PKBWL nie ustosunkowała się w żaden sposób do pisma 
skierowanego przez zainteresowanego do przewodniczącego PKBWL, zawie-
rającego wykaz błędów i tendencyjność raportu ZKBWL LPR, zatwierdzone-
go uchwałą PKBWL, dotyczącego incydentu nr 72/13? Data wysłania pisma 
to 31 maja 2013 r.

6. Dlaczego w ciągu ostatnich trzech lat zostało zwolnionych lub odeszło 
z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) przeszło 40% doświadczonych 
pilotów samolotowych na skutek rozgrywek personalnych? Naraziło to LPR, 
a tym samym państwo polskie, na duże koszty. Koszty wyszkolenia pilota 
na unikatowy w Polsce typ samolotu posiadanego przez LPR jest bardzo 
duży. Do tego należy dodać koszty treningu na symulatorze dwa razy do 
roku w USA.

Łączę wyrazy szacunku 
Maciej Klima
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�Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 12 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z prośbą Prezesa Rady Ministrów o ustosunkowanie się do kwestii za-

wartych w oświadczeniu złożonym przez Senatora Macieja Klimę podczas 47. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 10 stycznia 2014 r., (znak: BPS/043-47-2017/14 z dnia 
15 stycznia 2014 r.), niniejszym uprzejmie przekazuję stanowisko Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju w przedmiotowej sprawie.

Na wstępie należy zauważyć, iż nie jest prawdą twierdzenie, że wniosek Pana Kazi-
mierza H. do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wznowienie 
badania zdarzenia lotniczego z dnia 19 stycznia 2013 r., nr ew. 72/13, dotyczące-
go samolotu Piaggio P 180 Avanti, nie został zarejestrowany. Uprzejmie informuję, 
iż przedmiotowy wniosek został zarejestrowany przez Kancelarię Główną ówczesne-
go Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 sierpnia 
2013 r., następnie za pośrednictwem Biura Ministra przekazany wg właściwości do 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i do Sekretarza Stanu.

Zdarzenie lotnicze z dnia 19 stycznia 2013 r., nr ew. 72/13, dotyczące samolotu 
Piaggio P 180 Avanti, zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze, zostało przez 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) za-
kwalifikowane jako incydent lotniczy. Zgodnie z art. 135 ust 2, zdanie drugie ustawy, 
incydenty lotnicze statków powietrznych objętych obowiązkiem wpisu do państwowe-
go rejestru cywilnych statków powietrznych są badane odpowiednio przez użytkow-
nika statku powietrznego lub instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej lub 
zarządzającego lotniskiem, pod nadzorem Komisji, chyba że Przewodniczący Komisji 
zdecydował o podjęciu takiego badania przez Komisję.

W związku z powyższym, przedmiotowe zdarzenie lotnicze przeprowadzone zostało 
przez Zakładową Komisję Badania Zdarzeń Lotniczych Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego (ZKBZL LPR), pod nadzorem PKBWL.

PKBWL po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. okoliczności 
zdarzenia lotniczego uznała informacje zawarte w raporcie o zdarzeniu opracowanym 
przez ZKBZL LPR za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania. Pismem 
z dnia 14 sierpnia 2013 r. Pan Kazimierz H. zwrócił się do Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o wznowienie badania ww. zdarzenia 
lotniczego, powołując się na art. 138 ust 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lot-
nicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) oraz wskazując jako nowe fakty informacje przeka-
zane przez Global Technical Support Manager – przedstawiciela producenta samolotu 
P-180 Avanti.

Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej 
dalej „ustawą”. „W razie ujawnienia nowych faktów mogących mieć wpływ na ustale-
nie przyczyn i okoliczności wypadku lub incydentu lotniczego, minister właściwy do 
spraw transportu może zlecić Komisji wznowienie już zakończonego badania”. Z prze-
pisu tego wynika zatem fakultatywne uprawnienie ministra właściwego do spraw 
transportu do zlecenia PKBWL wznowienia zakończonego badania zdarzenia lotni-
czego, w przypadku ujawnienia nowych faktów, które mogą mieć wpływ na ustalenie 
przyczyn i okoliczności zdarzenia lotniczego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypad-
ków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im, a także uchylającego 
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dyrektywę 94/56/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11,2010 r., str. 35), zwanego dalej „roz-
porządzeniem (UE) nr 996/2010”, organ ds. badania zdarzeń lotniczych jest niezależ-
ny pod względem funkcyjnym w szczególności od władz lotniczych odpowiedzialnych 
za zdatność do lotu, certyfikację, operacje lotnicze, obsługę techniczną, licencjonowa-
nie, kontrolę ruchu lotniczego lub działalność lotnisk oraz, ogólnie, od jakiejkolwiek 
innej strony lub podmiotu, których interesy lub zakresy działania mogłyby wcho-
dzić w konflikt z zadaniem powierzonym organowi ds. badania zdarzeń lotniczych lub 
mieć wpływ na jego obiektywność. Ponadto zgodnie z art. 4 ust 3 rozporządzenia (UE) 
nr 996/2010 organ ds. badania zdarzeń lotniczych, prowadząc badanie zdarzenia 
lotniczego, nie występuje do nikogo o instrukcje ani takowych nie przyjmuje oraz ma 
nieograniczone uprawnienia da prowadzenia badania zdarzenia lotniczego.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić niezgodność art. 138 ust. 4 ustawy 
z rozporządzeniem (UE) nr 996/2010, a w szczególności jej art. 4 ust. 2 i 3. Natomiast 
zgodnie z art. 91 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1 oraz z zasadą pierw-
szeństwa prawa wspólnotowego utrwaloną w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej, w przypadku kolizji krajowej normy ustawowej z normą rozpo-
rządzenia unijnego obowiązkiem organu krajowego jest zastosowanie rozporządzenia 
unijnego. Z uwagi na powyższe nie jest możliwe korzystanie przez ministra właściwego 
do spraw transportu z uprawnienia przysługującego mu na podstawie art. 138 ust. 4 
ustawy.

Aktualnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prowadzone są prace nad pro-
jektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze mającym na celu dostosowanie 
ustawy do przepisów rozporządzenia (UE) nr 996/2010, w tym, w zakresie wskazanej 
wyżej kolizji tych aktów prawnych. Zgodnie z przedmiotowym projektem podmiotem 
uprawnionym do wznowienia badania zdarzenia lotniczego będzie PKBWL. Przewiduje 
się, że zakończenie prac legislacyjnych dotyczących tej nowelizacji ustawy nastąpi 
w 2014 r.

Takie też wyjaśnienia zostały przekazane Panu Kazimierzowi H. w piśmie z 27 grud-
nia 2013 r. W tym miejscu należy wskazać, iż zwłoka z udzieleniem odpowiedzi spo-
wodowana była tym, że na wniosek Pana Kazimierza H. PKBWL wystąpiła do ZKBZL 
LPR z prośbą o ponowne rozpatrzenie przedmiotowego incydentu lotniczego. Zgodnie 
z informacją uzyskaną z PKBWL Pan Kazimierz H. był dwukrotnie telefonicznie in-
formowany o tym fakcie (w dniach 18.06.2013 r. i 31.07.2013 r.). Ostatecznie, pi-
smem z dnia 12 grudnia 2013 r. ZKBZL LPR poinformowała wnioskodawcę, Sekreta-
rza Stanu MIiR oraz PKBWL, iż po dokonaniu ponownej analizy zdarzenia lotniczego 
z uwzględnieniem informacji zawartych we wniosku, ustalenia poczynione wcześniej 
są dalej aktualne i nie ma podstaw do wznowienia badania zdarzenia lotniczego na 
podstawie art. 138 ust. 4 ustawy – Prawo lotnicze.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie 
jest właściwe do udzielenia informacji na temat polityki kadrowej Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego.

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

1 Art. 91 ust. 3 Konstytucji RP – „Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 
umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest 
stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami”.
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Oświadczenie senatorów Macieja Klimy, 
Bogdana Pęka oraz Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. Na jakim etapie jest realizacja umowy między rządem Rzeczypospo-

litej Polskiej a rządem USA dotyczącej zmian związanych z ustawą FATCA 
o pozyskiwaniu informacji o podatnikach Stanów Zjednoczonych i innych? 
Jakie jest stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej? Czy do chwili obecnej 
wypracowano jakąś formę porozumienia?

2. Czy przekazywanie informacji o klientach instytucji finansowych 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie powinno być traktowane jako ro-
dzaj szantażu ekonomicznego, gospodarczego lub jako próba wywierania 
nacisku?

3. Czy przekazywanie informacji o klientach instytucji finansowych nie 
narusza obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa? Czy 
ustanowione w innym kraju prawo, które zmusza polskie instytucje finan-
sowe do przekazywania danych do USA lub innego państwa, nie narusza 
suwerenności państwa polskiego?

4. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej i rządy innych państw UE wypra-
cowały wspólne stanowisko w sprawie ustawy FATCA?

5. Jakie ewentualne koszty finansowe poniosą banki i instytucje finan-
sowe Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wprowadzeniem ustawy FAT-
CA? Czy istnieje jakaś symulacja w tym zakresie?

6. Czy w sprawie ewentualnego wprowadzenia na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej zmian związanych z ustawą FATCA uzyskano stanowiska 
innych instytucji, na przykład KNF, NBP lub innych?

7. Czy inne państwa lub organizacje międzynarodowe proponowały rzą-
dowi Rzeczypospolitej Polskiej podobne rozwiązania jak ustawa FATCA?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski

�Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 17 lutego 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na pismo z dnia 28 stycznia br., nr DPP/WOPI/073/1/2/2014/AO, 
przekazujące oświadczenie Senatorów Macieja Klimy, Bogdana Pęka oraz Grzegorza 
Wojciechowskiego w sprawie planowanego zawarcia ze Stanami Zjednoczonymi Umo-
wy w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych 
oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: Umowa FATCA), uprzejmie wyjaśniam, 
co następuje.

Celem amerykańskiej ustawy o ujawnianiu rachunków zagranicznych (FATCA) 
było zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień, 
bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową (IRS), zobowiązujących do prze-
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kazywania do USA danych o stanach rachunków, uzyskiwanych dochodach oraz ich 
właścicielach, będących rezydentami podatkowymi tego kraju dla celów weryfikacji 
prawidłowości zobowiązań podatkowych. W przypadku odmowy zawarcia porozumie-
nia z IRS przewidziano sankcję w postaci opodatkowania dochodów pasywnych danej 
instytucji lub otrzymywanych za pośrednictwem tej instytucji, uzyskiwanych ze źródeł 
w USA, podatkiem w wysokości 30%. Intencją FATCA było zapobieżenie wykorzysty-
waniu przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych w celu 
ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

Mając na uwadze, iż podpisanie porozumień przez instytucje finansowe bezpośred-
nio z IRS byłoby niezgodne z prawem UE oraz krajowym w zakresie m.in. ochrony 
danych osobowych oraz ochrony tajemnicy bankowej USA zaproponowały państwom 
zawieranie porozumień międzyrządowych (IGA). Ich celem jest ustalenie, iż informa-
cje o rachunkach prowadzonych dla rezydentów podatkowych USA w zagranicznych 
instytucjach finansowych będą przez te instytucje zbierane i raportowane do własnej, 
krajowej, administracji podatkowej. Następnie byłyby one przez tę administrację prze-
kazywane automatycznie do USA, zgodnie z procedurą i w terminach ustalonych w IGA. 
Podstawą prawną do realizowania automatycznej wymiany informacji byłyby odpowied-
nie postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub wielostronnej 
Konwencji z 1998 r. o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych.

Ze względu na termin wejścia w życie amerykańskich przepisów FATCA (1 lipca 
2014 r.), w ocenie Ministerstwa Finansów, polskie instytucje finansowe powinny do 
tego czasu uzyskać pewność co do sposobu postępowania, tj. konieczności zawierania 
przez każdą z nich oddzielnych umów z amerykańskimi służbami podatkowymi (koli-
dujących w istocie rzeczy ze wskazanymi obszarami prawa polskiego i wspólnotowego) 
lub polegania na rozwiązaniu, przewidywanym w porozumieniu międzyrządowym.

Korzyścią wynikającą z zawarcia Umowy FATCA jest wyeliminowanie problemów 
prawnych dla polskich instytucji finansowych, związanych z zawieraniem porozumień 
bezpośrednio z IRS. Brak jej zawarcia oznaczałby bowiem dla polskich instytucji fi-
nansowych albo obowiązek przekazywania IRS danych z naruszeniem przepisów pra-
wa wewnętrznego, albo podleganie 30% podatkowi od dochodów ze źródeł w USA – 
w przypadku odmowy zawarcia porozumienia bezpośrednio z IRS. W tym przypadku 
narażone byłyby one także na odpływ klientów, będących rezydentami amerykań-
skimi. Do dnia dzisiejszego wśród państw europejskich, odpowiednie porozumienia 
z USA zawarły Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia, Niemcy, Hiszpania, Holandia, 
Irlandia, Francja, Włochy, Dania oraz Malta.

Odpowiadając bezpośrednio na pytanie pierwsze Panów Senatorów, ze względu 
na ryzyka dla krajowego sektora instytucji finansowych, zidentyfikowane także przez 
organizacje branżowe Ministerstwo Finansów wystąpiło do Prezesa Rady Ministrów 
z wnioskiem o zgodę na wynegocjowanie IGA pomiędzy Polską a USA. Wystąpienie 
z tym wnioskiem poprzedzone było konsultacjami międzyresortowymi, w tym z Rzą-
dowym Centrum Legislacji. Po otrzymaniu tej zgody we wrześniu br. przeprowadzo-
no rundę negocjacji IGA w Waszyngtonie, zakończoną parafowaniem tekstu Umowy 
FATCA. Obecnie trwają dalsze prace nad sfinalizowaniem tekstu tej umowy w języku 
polskim i angielskim, a podpisanie Umowy FATCA powinno nastąpić w przeciągu naj-
bliższych kilku miesięcy.

Odnosząc się kolejnych pytań należy zauważyć, iż wymiana informacji podat-
kowych (w tym dotyczących osób, które mogą posiadać polskie obywatelstwo) jest 
instytucją już obecnie zakorzenioną w polskim prawodawstwie. Wśród najważniej-
szych aktów ustanawiających tego rodzaju współpracę międzypaństwową są umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji podatkowych, 
wskazywana powyżej wielostronna Konwencja z 1998 r. o wzajemnej pomocy admini-
stracyjnej w sprawach podatkowych oraz dyrektywa Rady nr 2011/16/WE w sprawie 
współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Implementacja tych aktów 
znalazła swoje odzwierciedlenie w postanowieniach działu VIIA ustawy – Ordynacja 
podatkowa, regulującego wymianę informacji podatkowych z innymi państwami oraz 
art. 82 §3 tej ustawy, zobowiązującym instytucje finansowe do przekazywania infor-
macji na żądanie organów podatkowych.
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W tym kontekście Umowa FATCA nie wprowadza rozwiązań, które nie byłyby już 
obecnie dopuszczalne ustawodawstwem krajowym. Należy przy tym podkreślić, iż 
istotą Umowy FATCA jest przede wszystkim opisanie procedur, które powinny zostać 
przeprowadzone przez instytucje finansowe dla celów identyfikacji rachunków posia-
danych przez amerykańskich rezydentów podatkowych. Sama wymiana informacji 
między administracją podatkową Polski i USA dokonywana będzie na podstawie dwu-
stronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub Konwencji z 1988 r., do 
której obydwa kraje przystąpiły. Akty te, funkcjonujące w polskim porządku prawnym 
jako ratyfikowane umowy międzynarodowe, zapewniają w szczególności poufność da-
nych oraz ochronę przed wykorzystaniem informacji w celu innym, niż dopuszczony 
daną umową cel podatkowy.

Mając powyższe na uwadze, w opinii Ministerstwa Finansów, Umowa FATCA, jako 
umowa międzynarodowa, która podlegała będzie w Polsce ratyfikacji w drodze usta-
wy, spełni wymagania konstytucyjne związane z zapewnieniem ochrony informacji 
wymienianych na jej podstawie.

Odnosząc się do wątpliwości Panów Senatorów związanych z aspektem niezależ-
ności oraz wpływania na rząd polski przez władze USA należy podkreślić, iż Umo-
wa FATCA jest umową międzynarodową, zawieraną przez suwerenne podmioty pra-
wa międzynarodowego. Ocena zasadności podjęcia prac przez Polskę nad tą umową 
uwzględniała zaś przede wszystkim interes polskich instytucji finansowych i brała 
pod uwagę także okoliczność, iż zapewnia ona wzajemność w wymianie informacji, 
zgodnie z zakresem przedmiotowym opisanym w treści umowy.

Odpowiadając na pytanie czwarte, zauważyć należy, iż pierwotnie istniały plany, 
żeby w imieniu państw UE z rządem USA negocjowała Komisja Europejska. Jednak-
że część państw członkowskich nie wyraziła na to zgody. W konsekwencji brak jest 
wspólnego, oficjalnego stanowiska rządów państw UE w sprawie FATCA, niemniej 
jednak rozwiązanie przyjęte przez państwa UE, w tym Polskę, czyli podpisanie IGA jest 
popierane także przez Komisję Europejską.

Odnośnie do pytania piątego, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Finansów nie 
dysponuje danymi dotyczącymi kosztów finansowych, które poniosą banki i insty-
tucje finansowe. Koszty te różnić się będą w zależności od profilu banku, jego przy-
należności do grupy międzynarodowej czy też typu usług jakie proponuje, jednakże 
informacje takie nie były Ministerstwu przedstawiane.

Odnosząc się do pytania szóstego, podkreślić należy, iż stanowisko Ministerstwa Fi-
nansów w przedmiotowym zakresie zostało w pełni podzielone przez polskie środowiska 
branżowe, skupiające przedstawicieli instytucji finansowych, takie jak Związek Banków 
Polskich (ZBP), Polska Izba Ubezpieczeń oraz Izba Zarządzających Funduszami i Akty-
wami. W piśmie ZBP z dnia 11 czerwca 2012 r. kierowanym do Ministerstwa Finansów 
stwierdzono, iż „W ocenie ZBP w zakresie implementacji regulacji FATCA zawarcie mię-
dzyrządowego porozumienia w ramach podejścia g2g stanowi najbardziej optymalne 
rozwiązanie problemu związanego z koniecznością wdrożenia amerykańskiej regulacji. 
Przyjęcie regulacji w ramach porozumienia międzyrządowego pozwoli przezwyciężyć 
najpoważniejsze przeszkody prawne dostrzegane w ramach implementacji FATCA (...)”.

W zakresie pytania siódmego, informuję, iż w ramach grup roboczych OECD wy-
pracowany został Powszechny Standard Raportowania („Common Reporting Standard” 
– CRS), w oparciu o który odbywać się ma automatyczna wymiana informacji finan-
sowych pomiędzy państwami – członkami OECD. Prace nad tym projektem popierane 
są przez większość państw członków OECD (w tym także Polskę). Również w Unii 
Europejskiej trwają obecnie prace, zainicjowane przez Rządy Francji, Niemiec, Włoch 
i Wielkiej Brytanii, nad zmianami dyrektywy 2011/16/UE w sprawie współpracy ad-
ministracyjnej w dziedzinie opodatkowania, zmierzające do ustanowienia pomiędzy 
państwami UE automatycznej wymiany informacji wzorowanej na FATCA.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Tragiczne wypadki w Kamieniu Pomorskim i Łodzi spowodowały znacz-

ne zainteresowanie mediów problematyką ograniczenia przypadków pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu i środków odu-
rzających.

Pojawiły się, również na forum rządu, liczne inicjatywy zmierzające do 
zaostrzenia norm prawa karnego.

Pragnę zwrócić uwagę Pana Premiera na te elementy dyskusji publicz-
nej, które można uznać za cenny głos rozsądku. To, moim zdaniem, opinie 
organizacji społecznych koncentrujących swoją działalność na bezpieczeń-
stwie ruchu drogowego, jak na przykład Towarzystwo Trzeźwości Transpor-
towców.

Towarzystwo to w swoim liście otwartym do Pana Premiera sugeruje, 
by przed podjęciem prób zmiany ustawodawstwa dokonać analizy działań 
podejmowanych na podstawie prawa już obowiązującego i rozstrzygnąć, czy 
nie wystarczy zwiększyć skuteczności jego egzekwowania.

Popieram tę konkluzję, odwołując się do moich wieloletnich doświadczeń 
związanych z pracą zawodową w transporcie. Moim zdaniem takie działanie 
będzie skuteczniejsze, choć zapewne mniej spektakularne od zmian prawa.

Stanisław Kogut

�Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 18 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Nawiązując do Oświadczenia złożonego przez senatora pana Stanisława Kogu-

ta na 47. posiedzeniu Senatu w dniu 10 stycznia 2014 r., w którym pan senator 
popiera sugestie zawarte w wystąpieniu Towarzystwa Trzeźwości Transportowców 
w sprawie zaniechania zmian przepisów karnych za prowadzenie pojazdów pod 
wpływem alkoholu i innych środków odurzających (BPS/043-47-2019/14), uprzej-
mie informuję co następuje.

W resorcie infrastruktury i rozwoju nie są planowane prace legislacyjne, któ-
rych celem byłoby zaostrzenie dotychczas obowiazujących przepisów regulujących 
postępowanie związane z uzyskiwaniem prawa jazdy przez osoby, wobec których 
wydano decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem lub zatrzymania 
prawa jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka 
odurzającego. Obowiazujące obecnie przepisy są wystarczająco rygorystyczne, 
ponieważ utrata którejkolwiek kategorii prawa jazdy powoduje brak możliwości 
wydania pozostałych uprawnień. Zostanie natomiast przeanalizowana możliwość 
przyśpieszenia wejścia w życie, odroczonych do 4 stycznia 2016 r., przepisów 
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o obowiązku ukończenia kursów reedukacyjnych w zakresie problematyki prze-
ciwalkoholowej i przeciwdzialania narkomani przez osoby, które kierowały pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości.

Ponadto uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace le-
gislacyjne dotyczące wydania aktów wykonawczych do ustawy o kierujących pojazda-
mi w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badania lekarskiego oraz w sprawie 
warunków, trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych.

Podsumowując należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy umożliwiają rygo-
rystyczne karanie kierowców za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających, natomiast zastosowanie odpowiednich sankcji jest 
w gestii sądu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INRFASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Przed miesiącem w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej (PAP) odbyła się 

debata na temat polskiej przedsiębiorczości. Podczas tego spotkania prezes 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Bożena Lublińska-Ka-
sprzak stwierdziła, że rola średnich i małych przedsiębiorstw oraz mikrofirm 
w polskiej gospodarce będzie rosła. Według prezesa PARP małych i średnich 
przedsiębiorstw będzie w nadchodzących latach powstawać coraz więcej. 
Ma to wynikać m.in. z tendencji związanych z rozwojem technologii komuni-
kacyjnych, globalizacji. Rozwój sektora małych firm jest też zasługą sposobu 
ich działania. Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy mają taką prze-
wagę, że działają szybciej, są bardziej elastyczne, sprawniej odpowiadają 
na potrzeby klientów – wskazała prezes PARP. Przytoczyła dane, z których 
wynika, że małe i średnie firmy tworzą więcej miejsc pracy niż te duże – 
6,3 miliona wobec 2,7 miliona – a także odpowiadają za połowę polskiego 
PKB. W Polsce 99% przedsiębiorstw to właśnie małe i średnie firmy, podczas 
gdy średnia w UE to 92%. Podczas przywołanej debaty wskazano także na 
to, że wzrost tego typu firm jest w naszym kraju wolniejszy niż w innych 
państwach Unii Europejskiej; tylko co dziesiąta może pochwalić się szybkim 
wzrostem, reszta zatrzymuje się na określonym, stałym stopniu rozwoju. Jest 
to bardzo niekorzystny wskaźnik na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Podczas debaty zgodzono się z tym, że już dzisiaj warto zadbać, by takie 
firmy miały jak najlepsze warunki do rozwoju. Trzeba się zastanowić, co zro-
bić, by pobudzić polskie firmy do inwestowania. Pod tym względem wypadają 
słabo, bo w zależności od roku tylko 14–16% polskich firm inwestuje. To jest 
bardzo duże wyzwanie – sprawić, by inwestowały i rozwijały się bardziej dy-
namicznie. Potrzeba także mocniejszego i wydajniejszego wspierania małych 
i średnich przedsiębiorstw od strony państwa. Przedstawiciele Krajowej Izby 
Gospodarczej uważają, że w czasie spowolnienia gospodarczego kołem zama-
chowym gospodarki są małe i średnie firmy. Zdaniem prezesa Krajowej Izby 
Gospodarczej łatwiej znoszą one trudną koniunkturę i bardziej elastycznie rea- 
gują na pogarszające się warunki ekonomiczne. Jednocześnie małe i średnie 
firmy wciąż muszą borykać się z wieloma trudnościami, np. skomplikowany-
mi przepisami podatkowymi i zbyt wysokimi pozapłacowymi kosztami pracy. 
Według profesora Jerzego Buzka małe i średnie firmy, które najbardziej ucier-
piały w czasie kryzysu, a które nie ponoszą za niego odpowiedzialności, mogą 
uzdrowić zarówno polską, jak i europejską gospodarkę. Z kolei eksperci KIG 
twierdzą, że państwo wciąż w niewystarczający sposób wspiera ten sektor 
przedsiębiorczości. I nie chodzi tutaj o dotowanie finansami, ale o niewystar-
czającą dynamikę zmian przepisów prawnych, które pozwoliłyby efektywniej 
rozwijać się małym i średnim przedsiębiorstwom; muszą one teraz próbować 
nadążyć za dynamiką zmian dokonujących się na całym świecie.

Chcę zatem zadać kilka pytań.
1. Czy Pan Premier nie rozważyłby zorganizowania ogólnopolskiej de-

baty poświęconej tylko i wyłącznie tematyce skuteczniejszego wspierania 
małych i średnich przedsiębiorców? Debaty, w której wzięliby udział przed-
stawiciele różnych branż, środowiska akademickiego, eksperci i oczywiście 
przedstawiciele rządu i władz państwa?

2. Czy Pan Premier podziela opinię, że należy wzmóc dynamikę zmian 
przepisów i procedur w naszym państwie w taki sposób, aby pozwolić dyna-
miczniej działać małym i średnim przedsiębiorstwom? W których obszarach, 
w opinii Pana Ministra, taka dynamika i elastyczność byłaby najbardziej 
potrzebna?

3. Czy Pan Premier odbywa regularne konsultacje z przedstawicielami 
małych i średnich przedsiębiorców? Jeśli tak, to z jaką częstotliwością odby-
wają się takie konsultacje?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut



47. posiedzenie Senatu w dniu 10 stycznia 2014 r. 59

�Odpowiedź

Warszawa, 12 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo BPS-043-47-2020/14 z dnia 15 stycznia 2014 roku do-

tyczące oświadczenia złożonego przez senatora Stanisława Koguta w sprawie sku-
teczniejszego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw uprzejmie informuję, iż 
Ministerstwo Gospodarki ze szczególną troską dba o rozwój Małych i Średnich Przed-
siębiorstw (MŚP), które stanowią 99,8% spośród 1,7 miliona przedsiębiorstw działają-
cych w Polsce, wytwarzają 47,6% PKB i zatrudniają 69,9% pracowników.

1. Ministerstwo Gospodarki bezpośrednio, bądź poprzez podległe sobie instytucje, 
corocznie organizuje wiele przedsięwzięć i debat poświęconych MŚP oraz adre-
sowanych specjalnie dla nich. Do największych i najważniejszych należą:
∙ Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jego organizato-

rem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, a współorganizatora-
mi są Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) i Krajowa Izba Gospodarcza. Ubiegłoroczna, trzecia edycja Kongresu 
miała miejsce w dniach 16–18 września 2013 roku. Przedsięwzięcie to jest 
biznesowym spotkaniem na szczycie skupiającym przedstawicieli sektora 
MŚP i dużych firm, świata nauki, oraz instytucji otoczenia biznesu, samorzą-
dy terytorialne oraz władze rządowe. Jest największą płaszczyzną dla debaty 
i dyskusji nad obecnym stanem sektora MŚP w Polsce, wytyczeniem kierun-
ków ich rozwoju oraz forum dla przedstawienia szans i problemów polskiej 
przedsiębiorczości.

∙ Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – to coroczne 
przedsięwzięcie organizowane przez PARP od 2000 roku. XIII edycja Forum 
MŚP odbyła się w czerwcu 2013 roku. Głównym jego celem było przekazanie 
przedsiębiorcom informacji związanych z szeroko pojętą kooperacją zarówno 
na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. W sposób szczególny promo-
wano inicjatywy zachęcające przedsiębiorców do nawiązywania współpracy 
z innymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami ba-
dawczymi jak również pracownikami i pracodawcami. Hasłem przewodnim 
Forum było „Współpraca – to się opłaca”. Poszczególne panele dyskusyjne 
odnosiły się do zagadnień związanych z m.in. zamówieniami publicznymi, 
współpracą międzypokoleniową (w tym m.in. zarządzaniem wiekiem, projek-
tami mentorskimi) oraz prowadzeniem biznesu z podmiotami zagraniczny-
mi czyli współpracą międzynarodową. Zorganizowano także specjalny panel 
dyskusyjny skierowany do młodzieży szkolnej, dotyczący rozwoju przedsię-
biorczości w Polsce. Forum towarzyszyła giełda informacyjna PARP, gdzie 
uczestnicy konferencji mieli okazję do spotkań z ekspertami w ramach stoisk 
informacyjnych.

∙ Cykl seminariów „Europejskie Przedsiębiorstwo” – to cykliczne seminaria 
dla przedstawicieli sektora MŚP organizowane od roku 2008 przez funkcjo-
nujący pod auspicjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ośrodek 
europejskiej sieci Enterprise Europe Network (EEN). Tematyka seminariów 
koncentruje się wokół 5 podstawowych bloków tematycznych:
∙ finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw,
∙ możliwości działania MŚP na rynkach zagranicznych,
∙ prawo i polityki Unii Europejskiej,
∙ promocja unijnego programu „MŚP a Środowisko”,
∙ promocja 7. Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju Technologicz-

nego.
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Celem seminariów jest poszerzenie wiedzy MŚP w zakresie wymienionych wyżej 
tematów, aby zwiększyć ich aktywność na europejskim wspólnym rynku. Seminaria, 
organizowane dla niewielkich (30–50 osób) grup przedsiębiorców, często przybierają 
postać warsztatów. Terminy seminariów ustalane są indywidualnie. Przeciętnie orga-
nizowane są dwa seminaria miesięcznie. Dla przedsiębiorców udział we wszystkich 
organizowanych w ramach cyklu seminariach jest bezpłatny.

2. Ministerstwo Gospodarki wspiera przedsiębiorców tworząc dla nich korzystne 
warunki do funkcjonowania i zwiększania innowacyjności, zachęca także do 
ścisłej współpracy nauki i biznesu. Sytuacja gospodarcza stawia duże wyzwa-
nia szczególnie przed małymi i średnimi firmami. Dlatego Ministerstwo moni-
torując rynek i jego wymagania upraszcza prawo, dostosowuje je do wymogów 
efektywnej i innowacyjnej gospodarki. Podejmowane przez Ministerstwo Gospo-
darki działania mają charakter kompleksowy i zmierzają zarówno do poprawy 
systemu tworzenia prawa, jak i wprowadzania konkretnych ułatwień w prawie 
dotyczącym warunków wykonywania działalności gospodarczej. Proponowane 
rozwiązania przygotowywane są na podstawie analizy rzeczywistych problemów 
zidentyfikowanych w prowadzeniu działalności gospodarczej i zgłaszanych przez 
przedsiębiorców. W życie weszły już trzy ustawy o charakterze deregulacyjnym, 
w ramach których dokonano łącznie 284 zmian w 109 dokumentach. Kolejny 
pakiet ułatwień (m.in. w rozliczeniu podatku VAT w imporcie oraz skrócenie 
czasu kontroli w portach morskich) zawiera tzw. IV ustawa deregulacyjna. Pro-
jekt ustawy w bliskiej przyszłości zostanie przekazany do rozpatrzenia przez 
Komitet Rady Ministrów.

W dniu 14 stycznia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o stan-
daryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, który zakłada 
udostępnienie 68 wzorów wniosków w formie elektronicznych formularzy składanych 
w procedurach administracyjnych. Umożliwi to nie tylko elektronizację, uproszczenie 
i przyspieszenie procedur administracyjnych, ale będzie również sprzyjać przejrzy-
stości i pewności prawa. Ponadto Komitet Rady Ministrów przyjął założenia Prawa 
restrukturyzacyjnego i nowelizację Prawa upadłościowego, przygotowane w Minister-
stwie Sprawiedliwości we współpracy z resortem gospodarki.

Trwają także prace nad przepisami dotyczącymi mediacji w sporach między przed-
siębiorcami i ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych. Sposobem na obni-
żenie kosztów dla gospodarki i uczestników obrotu gospodarczego oraz przyspieszenie 
rozwiązywania konfliktów jest właśnie mediacja, która zwiększa szanse na polubowne 
załatwienie sprawy i utrzymanie relacji biznesowych między partnerami.

Innym ułatwieniem dla MŚP jest wprowadzony w 2013 roku Program gwarancji de 
minimis. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać 
gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działal-
ności bieżącej. Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb 
Państwa. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami 
UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego za pośrednictwem banków kredytujących. Program zaczął działać od połowy 
marca 2013 roku. Do końca 2013 roku skorzystało z niego 35.705 przedsiębiorców, 
a kwota gwarancji wyniosła 6.957 mln zł. W połowie listopada 2013 roku rozszerzo-
no gwarancjami de minimis także kredyty inwestycyjne. W krótkim okresie czasu do 
końca ubiegłego roku, gwarancje z tego tytułu objęły kredyty inwestycyjne o wartości 
40 mln złotych.

Konieczne jest także zapewnienie odpowiedniego wsparcia, które pozwoli na bu-
dowanie stabilnych podstaw rozwoju sektora MŚP zarówno w skali lokalnej, jak i mię-
dzynarodowej.  Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt „Programu Rozwoju 
Przedsiębiorstw do 2020 roku” (PRP), zawierający rozwiązania, które pomogą polskim 
przedsiębiorcom stawić czoła globalnym wyzwaniom. Wskazane w PRP instrumenty 
koncentrują się na tworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia dla biznesu, wzmacnia-
niu różnorodnych form finansowania B+R i innowacji, podnoszeniu jakości kapitału 
ludzkiego dla innowacyjności, wzmacnianiu współpracy przedsiębiorców ze światem 
nauki, e-gospodarce, a także zrównoważonym rozwoju.
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Ministerstwo Gospodarki na bieżąco monitoruje postulaty i problemy zgłaszane 
przez przedsiębiorców i proponuje ich usuwanie w ramach inicjatyw legislacyjnych. 
Dotychczasowe działania Rządu w tym zakresie są zauważalne, co potwierdza syste-
matyczny awans Polski w międzynarodowych rankingach oceniających warunki dla 
działalności gospodarczej.

3. W celu poprawy samego systemu stanowienia prawa realizowany jest program 
Lepsze Regulacje 2015, zakładający ponad 30 działań dla całej administracji. 
Działania mają na celu m.in. zwiększenie roli konsultacji publicznych przy 
opracowywaniu rozwiązań legislacyjnych. W tym celu uruchomiona została 
platforma internetowa konsultacji projektów aktów prawnych (www.konsul-
tacje.gov.pl). Jej zadaniem jest zwiększenie przejrzystości procesu konsultacji 
oraz zwiększenie zaangażowania strony społecznej, w tym także sfery przed-
siębiorców w proces tworzenia aktów prawnych. Każdy obywatel, w tym także 
przedsiębiorca, za pośrednictwem strony internetowej ma możliwość zgłoszenia 
propozycji zmiany w obowiązującym prawie. Ponadto projekty aktów prawnych, 
niezależnie od  działania internetowej platformy konsultacyjnej, przechodzą 
obowiązkowe konsultacje społeczne. Przedsiębiorcy, w tym MŚP, są wówczas 
reprezentowani przez regionalne i branżowe izby handlowe, stowarzyszenia itp.

Formą konsultacji społecznych jest także Krajowa Rada Przedsiębiorczości. W jej 
skład wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych i biznesowych. Stanowi ona fo-
rum wymiany poglądów i wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją, a przed-
stawicielami środowisk naukowych. Jej działalność wspiera Ministerstwo Gospodarki 
w tworzeniu jak najlepszych warunków rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności 
i konkurencyjności naszego kraju. Ostatnie posiedzenie Rady miało miejsce w dniu 
10 stycznia 2014 roku. Głównymi tematami tego spotkania były obecne oraz plano-
wane instrumenty wspierające inwestycje przedsiębiorców.

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

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Coraz częściej powtarzaną w środowiskach eksperckich opinią jest ta, 

która mówi, że szkoły nie kwapią się do tworzenia atrakcyjnych ofert pro-
gramowych dla uczniów uczęszczających na zajęcia wychowania fizyczne-
go. Z tego też powodu spada zainteresowanie uczniów sportową edukacją. 
Pytani uczniowie twierdzą, że nauczyciele zbyt często wybierają tylko gry 
zespołowe oraz ćwiczenia gimnastyczne. Inne, atrakcyjne dla uczniów for-
my zajęć, na przykład bieganie, taniec, aerobik, jazda na łyżwach, pływa-
nie lub jazda na nartach czy też aktywna turystyka, stanowią mały pro-
cent wszystkich prowadzonych zajęć wychowania fizycznego w szkołach. 
W latach szkolnych 2009/2010 oraz 2011/2012 nieobecność uczniów na 
lekcjach wychowania fizycznego wynosiła 10% w szkołach podstawowych, 
13% – w gimnazjach i 17% – w szkołach ponadgimnazjalnych. Praktyka po-
kazuje jednak, że odsetek uczniów nieobecnych na zajęciach i niećwiczących 
– z powodu braku stroju, zwolnień lekarskich i usprawiedliwień od rodziców 
– jest o wiele większy.

Eksperci szukający przyczyny takiego stanu rzeczy zauważają, że 
współpraca pomiędzy resortami kompetentnymi w tym zakresie, aby plano-
wać edukację sportową młodzieży, jest niewystarczająca. Dotychczasowa 
współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Tury-
styki oraz Ministerstwa Zdrowia w doskonaleniu wychowania fizycznego 
i sportu szkolnego, w tym w szczególności realizacji „Strategii rozwoju sportu 
w Polsce do roku 2015”, była nieskoordynowana i niesystematyczna. Pani 
poprzedniczka, poprzednia minister edukacji narodowej, nie współpracowa-
ła w sposób zadowalający z ministrem zdrowia podczas realizacji zaleceń 
zawartych w dokumencie „Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży 
w środowisku nauczania”. MEN nie prowadziło bezpośrednich działań mają-
cych na celu wdrażanie rekomendacji zawartych w tym dokumencie. O skali 
problemu świadczy fakt, że w roku szkolnym 2011/2012 zniekształcenia 
kręgosłupa i otyłość stwierdzono u 455 tysięcy 307 uczniów, co stanowi 10% 
populacji uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży. 
Należy podkreślić, że MEN w bazie Systemu Informacji Oświatowej nie gro-
madzi danych dotyczących liczby uczniów, którzy korzystają z zajęć gimna-
styki korekcyjnej. Brak wiedzy w tym obszarze działań jest wielką szkodą 
i wpływa na niekompletny proces programowania zajęć wychowania fizycz-
nego we wszystkich typach szkół, jak uważają eksperci.

Chcę zatem zapytać o kilka kwestii.
1. Czy Pani Minister zamierza wzmóc współpracę z Ministerstwem 

Zdrowia oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki? Jak Pani Minister zapatru-
je się na opinie, które wskazują na potrzebę podjęcia szerszej współpracy 
między przywołanymi resortami w obszarze planowania zajęć wychowa-
nia fizycznego?

2. Czy planowane jest utworzenie w ramach Systemu Informacji Oświa-
towej bazy danych dotyczących uczniów korzystających z gimnastyki korek-
cyjnej? Czy są jakiekolwiek argumenty stojące na przeszkodzie w procesie 
gromadzenia i analizowania takich danych?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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�Odpowiedź

Warszawa, 12 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie nr BPS/043-47-2021/14 złożone przez Pana Sena-

tora Stanisława Koguta w sprawie wychowania fizycznego uprzejmie wyjaśniam.
Problem pogarszania się poziomu wydolności i sprawności fizycznej dzieci i mło-

dzieży staje się zjawiskiem globalnym, które obejmuje również Polskę. Głównymi przy-
czynami tego stanu jest mała aktywność ruchowa dzieci i młodzieży oraz narastający 
problem otyłości związane z trybem życia prowadzonym w środowisku dynamicznie 
rozwijającej się technologii informacyjnej.

Cytowane przez Pana Senatora dane pochodzą z opublikowanej przez Najwyższą 
Izbę Kontroli Informacji o wynikach kontroli pn. Wychowanie fizyczne i sport w szko-
łach publicznych i niepublicznych.

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 popularyzo-
waniem aktywności fizycznej i promocją zdrowego stylu życia, które zapobiegać mają 
omawianemu zjawisku, np. akcja „Szkoła w Ruchu”, program „Szkoła Promująca 
Zdrowie”, program HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) „Zdrowe Ży-
wienie i Aktywność 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”.

Należy wyjaśnić, że cytowane przez Pana Senatora dane NIK dotyczące liczby 
uczniów nieobecnych na zajęciach wychowania fizycznego, wynoszących dla poszcze-
gólnych etapów:

– II etap 10% uczniów,
– III etap 13% uczniów,
– IV etap 17% uczniów
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sformułowano na podstawie określonego założenia, tj. porównania liczby uczniów 
zapisanych do szkoły do średniej liczby uczniów nieobecnych na lekcjach wychowania 
fizycznego (bez uwzględnienia uczniów obecnych na zajęciach, lecz niećwiczących).

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 drugim 
semestrze bieżącego roku szkolnego.

Zgodnie z uzyskanymi w roku szkolnym 2011/2012 informacjami odsetek uczniów 
zwalnianych z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskich kształto-
wał się następująco:

– szkoły podstawowe  1,37%,
– gimnazja    4,21%,
– szkoły ponadgimnazjalne 13,89%.
Minister edukacji narodowej w porozumieniu z ministrem zdrowia prowadzi dzia-

łania zmierzające do zmniejszenia skali tego zjawiska. Przy czym istoty problemu nie 
stanowi kwestia szczegółowego określenia zasad wydawania opinii lekarskiej o ograni-
czonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, ale 
kształtowanie świadomości uczniów i rodziców o następstwach unikania tych zajęć.

W związku z omawianym zjawiskiem, równocześnie z wdrażaniem nowej podstawy 
programowej, od roku szkolnego 2009/2010 wprowadzono możliwość realizacji części 
obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach zajęć do wyboru przez 
uczniów, prowadzonych jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo-zdrowotne, za-
jęcia taneczne lub aktywna turystyka. Wiąże się to bezpośrednio z możliwością uroz-
maicenia zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z oczekiwaniami uczniów, aby mini-
malizować ich absencję na ww. zajęciach.

Zgodnie z ww. przepisami dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wybo-
ru przez uczniów, uwzględniając:

1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym 
sporcie lub aktywności fizycznej;

2) uwarunkowania lokalne;
3) miejsce zamieszkania uczniów;
4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
5) możliwości kadrowe.
Propozycję stosownych zajęć, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopi-

niowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, dyrektor szkoły 
przedstawia do wyboru uczniom. W szkole mogą zostać zorganizowane zajęcia w okreś- 
lonym zakresie, jeżeli takie są potrzeby edukacyjne i zainteresowania uczniów oraz 
jeżeli szkoła dysponuje możliwościami organizacyjnymi, kadrowymi i finansowymi.

Należy też wskazać, że przepisy ww. rozporządzenia nie określają obowiązku reali-
zacji zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć do wyboru przez uczniów. Decyzję 
o prowadzeniu ww. zajęć podejmuje dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z organem prowa-
dzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców.

Wyniki monitorowania realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru 
przez uczniów we wszystkich typach szkół publicznych, które przeprowadzone zostało 
w roku szkolnym 2009/2010 oraz roku szkolnym 2011/2012 równolegle z monitoro-
waniem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, wskazują na wzrasta-
jący odsetek szkół realizujących zajęcia z wychowania fizycznego w formie innej niż 
klasowo-lekcyjne. Wskaźniki te na przestrzeni ww. lat wzrosły odpowiednio w:
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∙ szkołach podstawowych z 26% do 33%,
∙ gimnazjach z 51% do 56%,
∙ szkołach ponadgimnazjalnych z 17% do 33%.
Istotnym, dostrzeganym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zjawiskiem jest 

również problematyka wad postawy wśród uczniów. Szkoły przeciwdziałają temu zja-
wisku, stosując sprawdzone od lat rozwiązania. Należy podkreślić, że jedyną zna-
ną formą zapobiegania wadom postawy są ćwiczenia. Rozwiązania takie funkcjonują 
w systemie oświaty w formie gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia te mogą być realizowane 
w ramach zajęć wychowania fizycznego, godzin do dyspozycji dyrektora oraz tzw. „go-
dzin karcianych” prowadzonych z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). 
Zajęcia te mogą być również realizowane poza tygodniowym obowiązkowym wymia-
rem godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Decyzje o zakresie 
zajęć z gimnastyki korekcyjnej w poszczególnych szkołach pozostają w wyłącznych 
kompetencjach dyrektorów szkół, którzy w ramach aktualnych potrzeb szkoły decy-
dują o ich wymiarze.

Mimo że żadna ze strategii oraz ustaw nie określa dla ministra edukacji narodowej 
i ministra zdrowia zadań do opracowania – obok już istniejących – nowych rozwiązań 
w zakresie przeciwdziałania wadom postawy, to współpraca w tym obszarze jest pro-
wadzona. W dniu 23 listopada 2009 r. podpisano Porozumienia o współpracy między 
Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki 
w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Współpraca 
między stronami ma na celu m.in. wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej 
oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach i środowiskach 
lokalnych. Minister edukacji narodowej, w ramach realizacji porozumienia, powołał 
przy Ośrodku Rozwoju Edukacji, Radę Programową ds. Promocji Zdrowia i Profilak-
tyki Problemów Dzieci i Młodzieży, której przewodniczącą jest Pani prof. dr hab. med. 
Barbara Woynarowska. Na mocy ww. porozumienia został również powołany Krajowy 
Koordynator ds. Promocji Zdrowia. Rada Programowa opracowała Kierunki działania 
w zakresie promocji zdrowia w szkole i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w Pol-
sce w latach 2010–2014, które obejmują wspieranie realizacji edukacji zdrowotnej 
w szkołach wszystkich typów oraz wspieranie realizacji w szkołach programów pro-
mocji zdrowia i profilaktyki.

Należy jednocześnie wyjaśnić, że w Systemie Informacji Oświatowej nie gromadzi 
się danych dotyczących liczby uczniów uczęszczających na zajęcia z gimnastyki korek-
cyjnej. Nie jest również możliwe gromadzenie danych o liczbie uczniów zwalnianych 
z zajęć wychowania fizycznego, powodach zwalniania z wychowania fizycznego, oraz 
czasie zwalniania z ww. zajęć, jak również liczbie uczniów, u których zdiagnozowano 
wady postawy oraz danych o otyłości, stanie uzębienia, sprawności i wydolności fizycz-
nej. Wymienione dane są informacjami pośrednimi lub bezpośrednimi o stanie zdro-
wia, które w świetle ustawy o ochronie danych osobowych są danymi wrażliwymi.

Organy państwa mogą gromadzić takie dane o ile przewiduje to ustawa. Ustawa 
o Systemie Informacji Oświatowej nie przewiduje gromadzenia tych danych, bowiem 
zgodnie z wykładnią konstytucyjną, w demokratycznym państwie prawnym dane ta-
kie mogą być gromadzone o ile są niezbędne.

W przypadku gimnastyki korekcyjnej i informacji o zwolnieniach z zajęć wychowa-
nia fizycznego gromadzenie takich danych wymagałoby wykazania, że jest to niezbęd-
ne z punktu widzenia funkcjonowania systemu oświaty, a następnie dokonania na 
tej podstawie stosownej zmiany ustawy. W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
w omawianym zakresie można jedynie mówić o przydatności tych danych, nie zaś 
o ich niezbędności.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przewiduje zmian przepisów w tym zakresie, 
bowiem niezależnie od przydatności poszczególnych danych, uwzględnienie ich w okreś- 
lonych aktach prawnych nie może być sprzeczne z wymogami konstytucyjnymi.

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 działania 
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w tym zakresie, również w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Mi-
nisterstwem Zdrowia. Zmiany postaw oraz kształtowanie zdrowych nawyków w społe-
czeństwie 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 rówieśni-
czą, szkołę, media oraz wszystkich innych, które kształtują nawyki i umiejętności oraz 
przekazują wiedzę. W ramach tych działań, szkołom wskazuje się obszary, które nale-
ży wziąć pod uwagę podczas planowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji szkol-
nej 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 prowadzącego i kierownictwa szkoły.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej

Szanowna Pani Minister!
Obejmując resort, zapowiedziała Pani zmiany mające usprawnić zarzą-

dzanie szkolnictwem wyższym. Jest to dobry kierunek działań, zważywszy 
na to, że wszystkim nam zależy, aby polskie szkolnictwo wyższe nadal było 
w opinii międzynarodowej uważane za wysokojakościowe. Niezwykle cieka-
wie brzmią zapowiedzi, że rozważane jest włączenie do rządowego progra-
mu kierunków zamawianych niektórych kierunków humanistycznych i spo-
łecznych. Atrakcyjnie zapowiada się również pomysł mocniejszego umiędzy-
narodowienia polskiej nauki. Nie sposób nie zgodzić się z twierdzeniem, że 
w globalnej nauce i przełomowych projektach badawczych jest zbyt mało 
Polaków. Już kilka miesięcy temu pytałem o to, czy nie można by poczynić 
starań o to, aby na polskich uczelniach pracowało więcej zagranicznych wy-
kładowców. Cieszyć mogą także zapowiedzi, że międzynarodowe projekty 
naukowe będą miały priorytet oraz że w algorytmie finansowania uczelni 
i instytutów przewiduje się premie za współpracę międzynarodową. Warto, 
aby na realizację tych planów znalazły się wystarczające środki finansowe.

Być może trzeba zastanowić się także nad tym, aby stworzyć jakiś sys-
tem premiowania dla uczelni niepublicznych, które w sposób szczególny 
przyczyniają się do realizacji ważnych badań naukowych o wymiarze mię-
dzynarodowym, w których uczestniczą Polacy. 

W ogóle ważnym i trudnym tematem jest finansowanie uczelni niepu-
blicznych – wśród nich jest przecież wiele cennych i wartościowych szkół 
wyższych. W czasach, które dotykają uczelnie wyższe w sposób szczególny 
niżem demograficznym, kryzysem gospodarczym, co pociąga za sobą skutki 
w postaci niższych budżetów uczelnianych, wsparcie Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego jest bardzo cenne. Ważną sprawą i wyzwaniem jest 
to, aby w wartościowych uczelniach niepublicznych utrzymać wysoki poziom 
kształcenia, aby trudności, o których wspomniałem, nie wpłynęły negatyw-
nie na jakość pracy uczelni niepublicznych.

Dlatego chcę zapytać:
1. Czy dążąc do rozszerzenia współpracy międzynarodowej, zamierza 

Pani Minister stworzyć nowe programy wspierające organizacyjnie i finan-
sowo te ośrodki akademickie, które w szerszym stopniu będą uczestniczyć 
w programach globalnych? Czy na takie wsparcie w równym stopniu będą 
mogły liczyć uczelnie publiczne i niepubliczne?

2. Czy obecnie obowiązujące programy finansowane w ostatnich latach 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zyskają także nowy wy-
miar – zaproszenia do uczestnictwa w badaniach międzynarodowych?

3. W jaki sposób zamierza Pani Minister skuteczniej, niż to było dotych-
czas, zachęcać polskie uczelnie do zatrudniania zagranicznych pracowników 
naukowych?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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�Odpowiedź

Warszawa, 31 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

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

-47-2022/14) złożone podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 stycznia 2014 r., 
uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera aktywność polskich uczelni 
i jednostek naukowych na arenie międzynarodowej. Przykładem tego typu działań jest 
realizowana przez resort od 2012 r. wspólnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, 
Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i we współpracy z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych, kampania promująca polskie uczelnie za granicą „Ready, Stu-
dy, Go! Poland” i „Research & Go! Poland”. Kampania ma na celu wspieranie polskich 
uczelni we wszystkich działaniach, które przyczyniają się do podniesienia ich poziomu 
umiędzynarodowienia i jest adresowana do wszystkich uczelni w Polsce – zarówno pu-
blicznych, jak i niepublicznych, w tym przede wszystkim do uczelni akademickich.

W ramach realizowanej kampanii w bieżącym roku Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego zorganizuje m.in. polskie stoiska narodowe podczas dziesięciu naj-
większych i najbardziej prestiżowych targów i eksperckich konferencji zagranicznych. 
Do priorytetowych rynków zaliczane są państwa Partnerstwa Wschodniego oraz Chi-
ny, a także Brazylia – w związku z niedawnym przystąpieniem Polski do programu 
„Nauka bez granic”. W 2013 r. w ośmiu imprezach targowych i konferencyjnych zor-
ganizowanych w ramach kampanii RSG!P udział wzięło blisko 50 uczelni i instytucji 
szkolnictwa wyższego, w tym przeszło 20 uczelni niepublicznych. Przy okazji każdego 
z wydarzeń organizowane były spotkania B2B uczelni polskich z lokalnymi partnera-
mi, spotkania ze studentami na uczelniach, seminaria nt. specyfiki danych rynków 
edukacyjnych. Uczelnie zaznaczają, że kontakty nawiązane podczas tego typu przed-
sięwzięć przynoszą wymierne efekty w postaci podpisywanych umów o współpracy bi-
lateralnej, zwiększenia mobilności pracowników uczelni czy wzrostu liczby studentów 
zagranicznych. Warto podkreślić, że w ww. kampanię zaangażowane są także polskie 
placówki dyplomatyczne, których aktywność często stanowi istotne wsparcie dla pol-
skich uczelni prowadzących działania na konkretnych rynkach edukacyjnych.

W ramach kampanii powstał zintegrowany system identyfikacji wizualnej, opra-
cowano broszurę „Poland. Study in English” (dostępna w wersji angielskiej, chińskiej 
i koreańskiej) – zawierającą informacje nt. polskiego systemu szkolnictwa wyższego, 
ofertę studiów w języku angielskim, a także praktyczne wskazówki dotyczące stu-
diowania w Polsce, publikacje tematyczne dotyczące poszczególnych typów uczel-
ni. W bieżącym roku dla cudzoziemców zainteresowanych podjęciem studiów w Pol-
sce uruchomiona zostanie nowa wersja strony www.go-poland.pl, której elementem 
jest unikatowa wyszukiwarka kierunków prowadzonych przez uczelnie akademickie 
w językach obcych na wszystkich poziomach kształcenia. Co istotne, z powyższych 
działań promocyjnych w równym stopniu mogą korzystać uczelnie publiczne, jak 
i niepubliczne.

Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi działania wspiera-
jące udział polskich jednostek naukowych w programach i międzynarodowych inicja-
tywach badawczych. Szczególną rolę w tym procesie spełnia Krajowy Punkt Kontak-
towy działający w skonsolidowanej sieci z regionalnymi punktami kontaktowymi. Do 
zadań sieci należy prowadzenie akcji informacyjnej i szkoleniowej skierowanej do pod-
miotów zainteresowanych udziałem w unijnym programie Horyzont 2020 oraz upo-
wszechnianie ogólnej i szczegółowej dokumentacji dotyczącej Horyzontu 2020, w tym 
w sprawie warunków uczestnictwa oraz możliwości i warunków składania wniosków. 
Rolą sieci jest również świadczenie usług konsultacyjnych podmiotom zainteresowa-
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nym złożeniem wniosku w ramach konkursów ogłaszanych w programie Horyzont 
2020 obejmujących m.in.: pomoc w poszukiwaniu partnerów, doradztwo w zakresie 
przygotowania wniosku, związanych z tym procedur administracyjnych, przepisów 
i zagadnień dotyczących roli i obowiązków uczestników konsorcjum, kosztów, praw 
i obowiązków uczestników oraz obowiązujących ich zasad etycznych.

Innym przykładem działań podejmowanych przez resort jest program „Granty na 
granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europej-
skiej,” który jest realizowany począwszy od 2007 r. na podstawie corocznie ogłaszane-
go przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu. Głównym celem programu 
jest zwiększenie liczby polskich jednostek naukowych ubiegających się o środki fi-
nansowe na realizacje projektów w ramach programów badawczych UE, które zamie-
rzają podjąć się roli koordynatora projektu i stworzyć międzynarodowe konsorcjum. 
Wsparcie finansowe służy pokryciu kosztów związanych z napisaniem wniosku pro-
jektowego oraz wspomaganiu nawiązywania kontaktów z zagranicznymi partnerami 
naukowymi i przemysłowymi, których uczestnictwo w tworzonym konsorcjum jest 
niezbędne do złożenia aplikacji. Ministerstwo planuje obecnie rozszerzenie programu 
„Granty na granty”, co zwiększy szanse polskich naukowców na wygrywanie konkur-
sów w ramach Horyzontu 2020.

Kolejny przykład mechanizmu wspierającego zaangażowanie polskich jednostek 
naukowych w międzynarodowe programy badawcze – konkurs „Harmonia” – jest fi-
nansowany ze środków budżetowych na naukę przez Narodowe Centrum Nauki (zgod-
nie z art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 
Centrum Nauki). W ramach konkursu „Harmonia” wsparcie kierowane jest do uczest-
ników międzynarodowych projektów realizowanych w zakresie badań podstawowych 
we współpracy dwustronnej, wielostronnej i przy wykorzystaniu wielkich międzynaro-
dowych urządzeń badawczych. W dotychczasowych pięciu edycjach konkursu zakwa-
lifikowanych do dofinansowania zostało łącznie ponad 300 projektów.

Szczególną formą wsparcia adresowaną do młodych naukowców jest program „Mo-
bilność Plus”, funkcjonujący na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność 
Plus” (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finan-
sowania nauki). Celem ww. programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym 
uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych 
w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych na-
ukowców o międzynarodowym autorytecie. Program zapewnia finansowanie kosztów 
podróży oraz pobytu za granicą.

Powyższe programy realizowane są w nowych ramach prawnych. W ostatnich la-
tach polska nauka i szkolnictwo wyższe zostały gruntownie zreformowane, a wypra-
cowane w obu sektorach zmiany spotkały się  z zainteresowaniem i uznaniem innych 
państw Unii Europejskiej. Nowe przepisy prawa, wprowadzone w obu reformach uru-
chomiły mechanizmy sprzyjające umiędzynarodowieniu uczelni wyższych i sektora 
badawczego.

Na mocy przyjętej dnia 18 marca 2011 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowa-
dzono przejrzyste procedury konkursowe na stanowiska uczelniane oraz umożliwiono 
szersze otwarcie się uczelni na badaczy z zagranicy. Wprowadzono m.in. możliwość 
podejmowania przez rektora decyzji o zatrudnieniu na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego i wizytującego (bez konieczności przechodzenia procedury habilitacyjnej) 
cudzoziemców i obywateli polskich, którzy uzyskali stopień doktora za granicą.

Ponadto polskie uczelnie zobowiązane są do przedstawiania ofert pracy na portalu 
Euraxess Jobs na mocy art. 118a ww. ustawy. Portal EURAXESS ma na celu ułatwia-
nie rozwoju kariery zawodowej naukowców w Europie, a także zachęcenie światowej 
klasy talentów badawczych do prowadzenia prac naukowych w instytucjach euro-
pejskich. Ideą sieci EURAXESS jest bezpośrednia pomoc pracownikom naukowym 
w kwestiach prawno-administracyjnych (podatek, zatrudnienie, wjazd, ubezpieczenia 
zdrowotne i socjalne) związanych z prowadzeniem badań naukowych w innym kraju 
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bez względu na źródło, z którego otrzymują dofinansowanie (ministerstwo, fundacja, 
programy badawcze), rodzaj umowy (stypendium, umowa o pracę, grant badawczy) 
oraz instytucję przyjmującą (uczelnia, przedsiębiorstwo, instytucja naukowa).Warto 
zaznaczyć, że wg danych z lipca 2013 r. na 3020 ofert pracy, udostępnionych na por-
talu EURAXESS Jobs, 23% pochodziło z polskich jednostek naukowych (687).

Od dnia 1 stycznia 2012 r., na mocy art. 94b dodanego do ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w bud- 
żecie państwa określana jest dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań proja-
kościowych. Stanowi ona nowy strumień finansowania dostępny zarówno dla uczelni 
publicznych, jak i niepublicznych. Środki przekazane w ramach dotacji projakościo-
wej mają zapewnić rozwój kadry akademickiej oraz kształcenie na najwyższym pozio-
mie. Instytucje, które uzyskały dotację projakościową mogą ją przeznaczyć m.in. na 
pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli akademickich z zagranicy.

Zwiększenie otwartości i mobilności  międzynarodowej szkolnictwa wyższego jest 
także jednym z głównych celów Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 
(PO WER), który będzie realizowany w nowej perspektywie finansowej UE 2014–2020. 
W ramach programu jedna z 4 osi priorytetowych będzie dedykowana wyłącznie 
wsparciu systemu szkolnictwa wyższego w Polsce – Oś priorytetowa III – Szkolnictwo 
wyższe dla gospodarki i rozwoju. Jednym z głównych celów tej osi jest podniesienie 
poziomu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego oraz wzmocnienie po-
zycji polskich uczelni na arenie międzynarodowej. Kluczowe w tym zakresie będzie 
wspieranie mobilności i otwartości międzynarodowej środowisk akademickich oraz 
możliwość uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie i programy 
kształcenia. Promowane będą także działania ukierunkowane na zwiększenie liczby 
wykładowców z zagranicy posiadających znaczne osiągnięcia w pracy naukowej, za-
wodowej lub artystycznej, uczestniczących w prowadzeniu programów kształcenia 
w polskich uczelniach.

Pragnę zaznaczyć, że o finansowanie w ramach wymienionych powyżej działań 
wspierających udział polskich jednostek naukowych w programach i międzynarodo-
wych inicjatywach badawczych mogą występować przede wszystkim jednostki nauko-
we. Zgodnie z art. 2 pkt. 9 lit. a z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki jednostki naukowe to m.in. „podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w ro-
zumieniu statutów tych uczelni” – pojęcie to obejmuje więc zarówno uczelnie publicz-
ne jak i niepubliczne.

Prowadzone przez Ministerstwo działania przynoszą wymierne efekty. Liczba ob-
cokrajowców podejmujących naukę w publicznych i niepublicznych uczelniach stale 
rośnie. W 2005 r. w Polsce studiowało ok. 10 tysięcy obcokrajowców, a w 2013 r. już 
przeszło 29 tysięcy, z czego blisko 10 tysięcy na uczelniach niepublicznych. Rośnie 
również liczba zagranicznych pracowników naukowych zatrudnionych przez polskie 
uczelnie i jednostki naukowe. Dla przykładu, w 2008 r. na polskich uczelniach pra-
cowało ok. 1,7 tys. zagranicznych nauczycieli akademickich, a obecnie jest już prze-
szło 2,2 tys.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
prof. Marek Ratajczak
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bohdana Paszkowskiego, 

Wojciecha Skurkiewicza, Zdzisława Pupy, Krzysztofa Słonia, 
Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego, Andrzeja Pająka, 
Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, Przemysława Błaszczyka, 

Janiny Sagatowskiej oraz Wiesława Dobkowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W załączeniu przekazujemy Panu Premierowi dramatyczny apel polskich 

farmaceutów, właścicieli małych aptek w Polsce. Prosimy o objęcie sprawy 
w nim przedstawionej osobistym nadzorem. Pragniemy nadmienić, iż już kil-
kukrotnie zwracaliśmy się w tej sprawie zarówno do Pana Premiera, jak i do 
ministrów resortów właściwych, jednakże mur obojętności, jeśli chodzi o tę 
sprawę, jest zadziwiający i zastanawiający.

A zatem ponownie prosimy Pana Premiera o pochylenie się nad losem 
polskich farmaceutów.

Z poważaniem 
Marek Martynowski  Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski  Andrzej Pająk 
Bohdan Paszkowski  Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz  Robert Mamątow 
Zdzisław Pupa   Przemysław Błaszczyk 
Krzysztof Słoń   Janina Sagatowska 
Henryk Górski   Wiesław Dobkowski

�Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2014.02.14

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Pana Marka Martynowskiego i grupy se-

natorów złożone podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 stycznia 2014 r., prze-
kazane w dniu 15 stycznia 2014 r. pismem znak: BPS/043-47-2023/14, z upoważnie-
nia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Minister Zdrowia w ramach realizacji polityki lekowej państwa, świadomy istnie-
jących problemów w zakresie nasilającego się zjawiska wywozu refundowanych le-
ków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych do innych krajów, przygotował projekt nowelizacji ustawy o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych oraz niektórych innych ustaw, w którym zaproponowano wprowadzenie 
przepisów umożliwiających skuteczniejsze monitorowanie dostępności leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
oraz ograniczenie możliwości ich wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sy-
tuacji braku lub ograniczonej dostępności dla pacjentów.
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Faktem jest, iż w okresie obowiązywania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o re-
fundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) obniżki cen leków dopro-
wadziły do sytuacji, w której ceny leków w Polsce należą do najniższych w Europie. 
W związku z tym nasiliło się zjawisko wywozu produktów refundowanych do innych 
krajów. Sytuacja taka powoduje ograniczenie dostępu i potencjalny brak niektórych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych i w związku z tym wymaga uregulowania.

Odnosząc się do kolejnej kwestii poruszonej w apelu polskich farmaceutów, a do-
tyczącej gratyfikacji wybranych aptek fakturami marketingowymi za fikcyjne usługi, 
chciałbym uprzejmie podziękować za przekazane informacje i uwagi odnośnie do tego 
typu patologicznych zachowań podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucji. 
Pragnę zauważyć, iż ustawa o refundacji rozpoczęła reformę zasad refundacji leków 
i wyrobów medycznych oraz reguł odnoszących się do obrotu hurtowego i detalicznego 
refundowanymi produktami. Leki i wyroby medyczne finansowane ze środków pu-
blicznych stanowią regulowaną cześć rynku. Leki i wyroby medyczne nieobjęte syste-
mem dopłat są przedmiotem wolnego obrotu. Przedstawiony w przedmiotowym wystą-
pieniu niejednolity system rabatowania wybranych aptek zostanie poddany szczegó-
łowej analizie. Pragnę zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia dołoży szczególnych starań 
w działaniach na rzecz rewizji obecnie obowiązujących przepisów w celu ograniczenia 
tego typu zachowań.

W odniesieniu do ostatniego wątku poruszonego w przedmiotowym wystąpieniu 
polskich farmaceutów, należy wyjaśnić, iż kwestia ceny leku nierefundowanego Xarel-
to w opakowaniu 28 tabletek jest obecnie wyjaśniana z podmiotem odpowiedzialnym 
w kontekście ceny refundowanego leku Xarelto w opakowaniu 14 tabletek. Jak wynika 
z przekazanych informacji, podmiot odpowiedzialny nie uczestniczy w promocji tego 
leku w wielkości opakowania 28 tabletek. Ponadto jak już zostało wskazane powyżej 
ceny leków nierefundowanych nie są w żaden sposób uregulowane i mogą się cenowo 
różnić zarówno pomiędzy aptekami, nawet w tej samej sieci, jak również w konkretnej 
aptece, w zależności od dostawy. Co oznacza, iż zarówno hurtownia, jak i apteka może 
narzucić dowolną marżę lub dać dowolny upust.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 

Janiny Sagatowskiej, Wiesława Dobkowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Andrzeja Pająka, 
Wojciecha Skurkiewicza, Zdzisława Pupy, 
Krzysztofa Słonia oraz Henryka Górskiego

skierowane do ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Media przekazały informację, że władze państwowej spółki PLL LOT 

zamierzają skierować czy też już skierowały do prokuratury zawiadomie-
nie przeciwko posłom Prawa i Sprawiedliwości Adamowi Kwiatkowskiemu 
i Maciejowi Małeckiemu, którzy, wykonując mandat poselski, zwracali się 
o informacje dotyczące niektórych zagadnień z zakresu działalności spółki. 
Zarząd spółki odmówił posłom udzielenia informacji i zareagował złożeniem 
zawiadomienia do prokuratury.

Prosimy Pana Ministra, by zbadał tę sprawę i wyjaśnił akt bezprzy-
kładnej arogancji władz PLL LOT, które nie dość że uniemożliwiają posłom 
uzyskanie niezbędnych do wykonywania mandatu informacji o działalności 
publicznej spółki, to jeszcze reagują atakiem i oskarżeniem posłów.

Prosimy również o informację, jakie w czasie ostatnich pięciu lat były wy-
datki PLL LOT na obsługę prawną oraz na usługi konsultacyjne i doradcze, 
jakie podmioty wykonywały te usługi i w jakim trybie podmioty te zostały 
wyłonione.

Z poważaniem   Jan Maria Jackowski 
Marek Martynowski  Andrzej Pająk 
Grzegorz Wojciechowski  Wojciech Skurkiewicz 
Bogdan Pęk   Zdzisław Pupa 
Janina Sagatowska  Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski  Henryk Górski

Stanowisko

Warszawa, 24 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszalka z dnia 15 stycznia 2014 r. (znak: BPS/043-

-47-2024/13), dotyczącym oświadczenia Senatora Marka Martynowskiego złożonego 
wspólnie z innymi Senatorami podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 stycznia 
2014 r., uprzejmie informuję, że Ministerstwo Skarbu Państwa wystąpiło do spółki 
PLL LOT z prośbą o przedstawienie stanowiska w podniesionych przez Panów Sena-
torów kwestiach.
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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. Podsekretarz Stanu 
Urszula Pasławska

�Odpowiedź

Warszawa, 14 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2014 r. znak: BPS/043-47-2024/14, 

przekazujące oświadczenie Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej – Marka Martynow-
skiego, Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Janiny Sagatowskiej, Wiesława 
Dobkowskiego, Jana Marii Jackowskiego, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza, 
Zdzisława Pupy, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego w sprawie PLL LOT SA uprzej-
mie informuję, co następuje.

Odnośnie do wniesienia przez zarząd PLL LOT SA prywatnego aktu oskarżenia 
przeciwko Posłom Adamowi Kwiatkowskiemu i Maciejowi Małeckiemu na wstępie 
chciałbym podkreślić, że działanie to stanowi samodzielną inicjatywę zarządu, za któ-
rą ponosi on pełną odpowiedzialność. Minister Skarbu Państwa działając jako akcjo-
nariusz Spółki, stosownie do regulacji art. 375 (1) k.s.h. nie może wydawać wiążących 
poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki, w tym określonych działań proceso-
wych i pozaprocesowych.

Z wyjaśnień zarządu PLL LOT SA wynika, że ww. wniosek został złożony w imieniu 
własnym członków zarządu Spółki oraz w imieniu PLL LOT SA. Zarząd podnosi, że Po-
słowie ujawnili na konferencji prasowej, która odbyła się w gmachu Sejmu RP w dniu 
12 grudnia 2013 r., informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PLL LOT SA, 
w posiadanie której weszli w sposób nieuprawniony. Jak podnosi dalej zarząd ujaw-
nienie informacji nastąpiło w sposób świadomy i miało na celu wyrządzenie szkody 
Spółce i naruszenie dóbr osobistych jej członków zarządu. Ponadto, jak wskazano, 
działania Posłów naraziły PLL LOT SA na utratę zaufania, a co za tym idzie naruszono 
dobra osobiste Spółki. Z wyjaśnień zarządu wynika także, że podejmowane działania 
mają na celu ochronę słusznych interesów Spółki.

W tym miejscu chciałbym podkreślić, że Posłowie w ramach wykonywania funkcji 
kontrolnych mają pełne prawo do uzyskiwania informacji dotyczących spółek z udzia-
łem Skarbu Państwa, w granicach określonych przepisami powszechnie obowiązują-
cego prawa.
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Ponadto warto zauważyć, że PLL LOT SA działa na rynku szczególnie narażonym 
na agresywną konkurencję, a informacje publiczne o tym przewoźniku mają bezpo-
średni wpływ na sprzedaż jego biletów. Stąd też ważne jest rzetelne przekazywanie 
informacji o Spółce. Ewentualne zaś nieprawidłowości powinny być przedmiotem we-
ryfikacji odpowiednio umocowanych organów ścigania.

Odnośnie do poniesionych przez PLL LOT SA wydatków na usługi prawne, konsul-
tacyjne i doradcze Spółka wskazała, że średnioroczne koszty w tym zakresie wynosiły 
12,4 mln zł, czyli 0,39% rocznych kosztów operacyjnych podmiotu. W perspektywie 
ostatnich sześciu lat obrotowych oznacza to sumę w wysokości 74 mln zł, w tym na 
doradztwo prawne wydatkowano kwotę 29 mln zł, a na pozostałe usługi konsultingo-
we i doradcze 45 mln zł. Ponoszone koszty doradztwa prawnego i ogólnego dotyczyły 
szeregu projektów związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym z restruktury-
zacją i bieżącą działalnością operacyjną. W PLL LOT SA obowiązują ściśle określone 
zasady i procedury zakupowe dotyczące procesów pozyskania i kontraktacji zakupu 
dóbr i usług. Dotyczy do także doradztwa prawnego i ogólnego. W analizowanym okre-
sie usługi doradcze świadczyli m.in.: PwC Polska sp. z o.o.; Domański, Zakrzewski, 
Palinka sp.k.; Weil, Gotshal&Manges LLP; Sebury, Aviation & Aerospace Ltd; KPMG 
Advisory sp. z o.o.; Rotschild Polska sp. z o.o.; Norton Rose Fulbright LLP; Aviation 
Strategy & Concepts SPRL; Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o.; McKinsey-
&Company Poiand Sp. z o.o.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia zostaną przez Panie 
i Panów Senatorów uznane za satysfakcjonujące.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Rafał Baniak
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Janiny Sagatowskiej, 

Jana Marii Jackowskiego, Andrzeja Pająka, 
Wojciecha Skurkiewicza, Zdzisława Pupy, 
Krzysztofa Słonia oraz Henryka Górskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach śledztwa smoleńskiego prokura-

tura zbadała wątek dotyczący zachowania rosyjskich kontrolerów lotu z lot-
niska w Smoleńsku, którzy podali załodze samolotu informację, iż są oni 
„na kursie i na ścieżce”, mimo że samolot znajdował się poza wyznaczoną 
ścieżką i kursem.

Czy już ustalono, kto i dlaczego podawał błędne informacje wprowadza-
jące załogę samolotu w błąd?

Z poważaniem   Andrzej Pająk 
Marek Martynowski  Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski  Zdzisław Pupa 
Janina Sagatowska  Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski  Henryk Górski

�Odpowiedź

Warszawa, 28.01.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

datu posła i senatora (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) oraz 
przepisu art. 49 ust. 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej z dnia 23 listopada 1990 
roku Regulamin Senatu (tekst jednolity – M.P. z 2010 roku, Nr 39, poz. 542 z późn. 
zm.), przedstawiam na ręce Pana Marszałka pisemną odpowiedź na oświadczenie 
złożone przez senatora Marka Martynowskiego, wspólnie z innymi senatorami, na 
47. posiedzeniu Senatu RP w dniu 10 stycznia 2014 r., dotyczące śledztwa w sprawie 
„katastrofy smoleńskiej”, przekazane Prokuratorowi Generalnemu przez Wicemar-
szałka Senatu RP Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, przy piśmie oznaczonym sygnaturą 
BPS/043-45-2025/14 z dnia 15 stycznia 2014 r.

W treści wskazanego wyżej oświadczenia, składający je Senatorowie, zawarli py-
tania dotyczące czynności podejmowanych w toku śledztwa prowadzonego przez Woj-
skową Prokuraturę Okręgową w Warszawie pod sygn. akt Po.Śl. 54/10.

W pierwszym rzędzie należy jednak zauważyć, iż co do zasady, informacje doty-
czące biegu wskazanego śledztwa, które zgodnie z decyzją prokuratora prowadzącego 
je mogą być upubliczniane bez szkody dla postępowania, są przedmiotem komunika-
tów prasowych publikowanych na stronie internetowej Naczelnej Prokuratury Woj-
skowej (www.npw.gov.pl) bądź udzielane są w trakcie konferencji prasowych. Brak 
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jest natomiast przepisów uprawniających przedstawicieli Parlamentu do domagania 
się informacji o biegu konkretnego postępowania przygotowawczego, podejmowanych 
czynnościach dowodowych, czy też wnioskach wynikających ze zgromadzonego mate-
riału dowodowego.

Niezależnie jednak od powyższego, w zakresie w jakim jest to możliwe, informuję, 
co następuje.

Jedna z wersji śledczych zakłada, iż przyczyną katastrofy, bądź okolicznością ma-
jącą wpływ na jej zaistnienie, mogło być nieprawidłowe działanie służb kierowania 
ruchem lotniczym, w tym grupy kierowania lotami na lotnisku Smoleńsk-Północny. 
Postępowanie nakierowane jest zatem również na ustalenie, czy osoby wykonujące 
czynności w ramach systemu kierowania ruchem lotniczym, w tym osoby wykonujące 
czynności w ramach grupy kierowania lotami na lotnisku Smoleńsk-Północny, dopu-
ściły się czynów zabronionych.

Wskazane wyżej zagadnienie objęte jest opiniowaniem zespołu biegłych powoła-
nego w dniu 3 sierpnia 2011 r. przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warsza-
wie. Opracowywana przez nich opinia ma obejmować kompleksową analizę przebiegu 
i przyczyn katastrofy. Uzyskanie wskazanej opinii pozwoli na wypracowanie ewentu-
alnych decyzji procesowych w tym zakresie.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego strona przegrywająca 

sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty nie-
zbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). 
Taka jest zasada, której słuszności nie sposób podważyć. Niemniej kodeks 
postępowania cywilnego przewiduje, że w pewnych okolicznościach podział 
kosztów postępowania może być inny niż wynikający z istoty rozstrzygnię-
cia. W szczególności chodzi o art. 102 kodeksu postępowania cywilnego, 
który w orzecznictwie sądów powszechnych ma największe znaczenie. Rza-
dziej stosowanym przepisem jest art. 103 kodeksu postępowania cywilnego, 
zgodnie z którym „niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę 
lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumien-
nym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem”. Nie ma wątpliwości, 
gdy chodzi o niesumienne postępowanie strony w toku postępowania sądo-
wego, co precyzuje art. 103 §2 kodeksu postępowania cywilnego. Niestety 
przepis ten nie znajduje zastosowania, gdy niesumienne lub oczywiście nie-
właściwe postępowanie strony miało miejsce przed wszczęciem postępowa-
nia. Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa sądów powszechnych, „przez 
wymienione w przepisie art. 103 §1 k.p.c. «niesumienne lub oczywiście nie-
właściwe postępowanie» należy rozumieć postępowanie strony w samym 
procesie, nie zaś przed procesem” – vide: wyrok Sądu Najwyższego, Izba 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 sierpnia 1967 r. II PR 53/67, 
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 24 września 2012 r., 
V Acz 732/12, postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu z 26 kwietnia 
2013 r. VIII Cz 225/13, wyrok Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście we 
Wrocławiu z 12 czerwca 2013 r. IX C 902/12.

W praktyce nierzadko zdarza się, że strona przed wniesieniem pozwu 
nie ma pełnego rozeznania co do stanu faktycznego sprawy, tym samym 
nie może prawidłowo ocenić swojej sytuacji prawnej. Przyczyną niewiedzy 
może być odmowa udostępnienia dokumentów, które są w posiadaniu stro-
ny przeciwnej. Znam takie przypadki, gdy pomimo wcześniejszej dwuletniej 
wymiany pism i posiedzenia pojednawczego strona dopiero w postępowaniu 
rozpoznawczym przed sądem otrzymała od drugiej strony bardzo bogatą do-
kumentację. Tym samym diametralnie zmieniła się wiedza strony o faktach, 
a co za tym idzie – ocena własnej sytuacji prawnej. Gdyby strona przeciw-
na zachowała się uczciwie i wydała wszystkie dokumenty, jakie posiada-
ła, sprawa nigdy nie trafiłaby do sądu (jako z góry przegrana). Niemniej, 
właśnie na skutek niesumiennego i oczywiście niewłaściwego postępowania 
strony przeciwnej przed wszczęciem postępowania sądowego, doszło do ob-
ciążenia strony kosztami procesu.

W związku z powyższym proszę o informację, czy ministerstwo planuje 
zmianę art. 103 kodeksu postępowania cywilnego w taki sposób, aby nie-
sumienne i oczywiście niewłaściwe postępowanie strony przed wszczęciem 
postępowania sądowego stanowiło przesłankę do zastosowania zwolnienia 
strony od kosztów sądowych.

Z wyrazami szacunku 
Rafał Muchacki
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�Odpowiedź

Warszawa, 7 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 

10 stycznia 2014 r. przez pana senatora Rafała Muchackiego, przekazane przy piśmie 
z dnia 15 stycznia 2014 r., znak BPS/043-47-2026/14, w sprawie zmiany art. 103 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 101), zwanej dalej „k.p.c.”, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

W ww. oświadczeniu senatorskim zawarto, jak należy wnosić, postulat wprowa-
dzenia do art. 103 k.p.c. uregulowania, zgodnie z którym sąd rozstrzygając o kosztach 
procesu może nie obciążać przegrywającej strony tymi kosztami ze względu na niesu-
mienne lub oczywiście niewłaściwe postępowanie drugiej strony procesu, które miało 
miejsce przed wszczęciem postępowania.

Zgodnie z art. 103 §1 i 2 k.p.c., sąd rozstrzygając o kosztach procesu może, nieza-
leżnie od wyniku sprawy, włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosz-
tów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem. 
Powyższe uregulowanie dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się 
od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego 
powołania dowodów, a także nieusprawiedliwionej odmowy poddania się mediacji, na 
którą strona uprzednio wyraziła zgodę.

Niezależnie od wskazanej wyżej regulacji należy zwrócić uwagę na treść art. 102 
k.p.c., stanowiącego, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić 
od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. 
Przepis ten realizuje tzw. zasadę słuszności w obszarze rozstrzygania o kosztach po-
stępowania, gdzie wyznacznikiem decyzji sądu jest – co do zasady – reguła odpowie-
dzialności za wynik procesu (art. 98 k.p.c.).

W judykaturze wypowiedziano pogląd, zgodnie z którym, w sytuacji gdy przed wy-
toczeniem powództwa, a nawet we wstępnej fazie postępowania, powód nie mógł usta-
lić przyczyn wyrządzenia mu szkody, gdyż wymagało to znajomości wszystkich oko-
liczności i oceny przez osobę dysponującą wiadomościami specjalnymi, brak byłoby 
podstaw – mimo oddalenia ostatecznie powództwa przeciwko pierwotnie pozwanemu 
– do obciążenia powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu (zob. postanowienie SN 
z dnia 4 lipca 1974 r., I CZ 88/74, Lex nr 7546).

Wydaje się więc, że opisany wyżej przykład z orzecznictwa Sądu Najwyższego i za-
prezentowany na tle zaistniałego w tej konkretnej sprawie stanu faktycznego kierunek 
wykładni art. 102 k.p.c. może mieć zastosowanie do rozliczenia kosztów procesu rów-
nież w bardziej kwalifikowanym przypadku, za jaki należałoby uznać niesumienne lub 
oczywiście niewłaściwe postępowanie strony, które miało miejsce przed wszczęciem 
postępowania. Wydaje się, że takie postępowanie może skutkować, przy zastosowaniu 
właśnie art. 102 k.p.c., zasądzeniem przez sąd od strony przegrywającej tylko części 
kosztów albo nieobciążaniem jej w ogóle kosztami.

Z przedstawionych wyżej względów Minister Sprawiedliwości nie planuje podejmo-
wania działań legislacyjnych w opisanym w oświadczeniu kierunku.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie wprowadzono duże zmiany w systemie emerytalnym. 

Wiadomo już, że ta ustawa wejdzie w życie, jeśli tylko okaże się zgodna 
z konstytucją. Rozwiązania te w dalszym ciągu wzbudzają kontrower-
sje. Ciekawe wydają się opinie ekonomistów – takich jak A. Sadowski czy 
R. Gwiazdowski – którzy uważają, iż zwykli obywatele nic nie zyskają, ani 
nic nie stracą na tej zmianie, sygnalizując tym samym jej wątpliwe znacze-
nie. Podkreślają ponadto, że cały system jest do zmiany, cały system jest 
zły. System OFE stanowi w ich odczuciu swoistą obronę interesów potęż-
nych graczy giełdowych.

W związku z kluczowym znaczeniem systemu emerytalnego i jego wpły-
wem na stabilność i przyszły kształt państwa chciałbym zapytać o następu-
jące kwestie.

Czy były robione analizy co do tego, jak wprowadzana reforma może 
wpłynąć na GPW? Jak odnosi się Pan do pogłoski o możliwości wywołania 
krachu giełdowego z powodu nagłego wycofania dużych aktywów?

Subwencja dla ZUS stanowi bardzo znaczną kwotę w budżecie Polski, 
a bieżąca zmiana może poprawić sytuację jedynie w perspektywie kilku lat. 
Podejmowane przez rząd kroki są małe, ale częste – to już druga reforma 
w tym zakresie w ciągu dwóch lat. Jakie modele systemu ubezpieczeń spo-
łecznych powinny według Pana stanowić cel, do którego powinniśmy dążyć? 
Czy są planowane kolejne kroki w ramach reformy systemu emerytalnego?

Jak z perspektywy Ministerstwa Finansów ocenia Pan sytuację demo-
graficzną Polski? Czy planuje Pan interwencję w tę strukturę? Chodzi tu 
o takie zagadnienia jak polityka prorodzinna, powrót emigrantów, ściąganie 
imigrantów itd.

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski

�Odpowiedź

Warszawa, 12 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 15 stycznia br., sygn. BPS/043-

-47-2027/14, oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Obremskiego podczas 
47. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 stycznia br., w sprawie wprowadzonych zmian 
w systemie emerytalnym, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Pragnę przekazać, iż wyniki przeprowadzonych analiz wpływu wprowadzanych 
zmian na Giełdę Papierów Wartościowych zostały przedstawione w uzasadnieniu 
i OSR rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określe-
niem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach 
emerytalnych, która została uchwalona przez Sejm RP w dniu 6 grudnia 2013 r. i opu-
blikowana w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 1717. W świetle dokonanych analiz 



47. posiedzenie Senatu w dniu 10 stycznia 2014 r. 81

wprowadzane zmiany nie wpłyną w sposób niekorzystny na sytuację na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych. Należy również zaznaczyć, iż nie można zgodzić się z sugestia-
mi, jakoby zmiany polegające na wycofaniu części aktywów OFE mogły spowodować 
krach na GPW. Zmiany te dotyczyć będą bowiem skarbowych papierów dłużnych, 
a nie instrumentów udziałowych. Przeniesienie do ZUS części aktywów OFE wyrażo-
nych w dłużnych instrumentach skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa 
oraz zakaz inwestycji OFE w powyższe instrumenty, łącznie ze zmianą polegającą na 
uwolnieniu limitów inwestycyjnych w instrumenty udziałowe, służyć będą faktyczne-
mu wspieraniu przez OFE realnej gospodarki, przyczyniając się do znacznej poprawy 
jakości inwestycji OFE w polski rynek kapitałowy.

Dodatkowo, dzięki uwolnieniu limitów inwestycyjnych w zakresie lokowania ak-
tywów OFE oraz zniesieniu wewnętrznego benchmarku, należy oczekiwać poprawy 
konkurencyjności OFE na GPW. W celu zapewnienia bezpieczeństwa aktywów OFE 
na GPW uwalnianie limitów inwestycyjnych w instrumenty udziałowe dokonywa-
ne będzie przy tym stopniowo. Od dnia 3 lutego 2014 r. OFE nie mogą inwestować 
w akcje mniej niż 75% swoich aktywów, w 2015 r. limit ten zostanie zmniejszony do 
55%, w 2016 r. – do 35%, w 2017 r. – 15%, natomiast od 2018 r. nastąpi całkowite 
„uwolnienie” ich polityki inwestycyjnej. Rozwiązania te zapobiegną ewentualnej nagłej 
wyprzedaży akcji na GPW, zapewniając odpowiedni czas na elastyczne dostosowanie 
i zróżnicowanie polityki inwestycyjnej OFE. Utrzymanie stopniowo wygaszanych ogra-
niczeń w polityce inwestycyjnej OFE uniemożliwi nagłe zmiany struktury ich portfeli, 
które mogłyby negatywnie wpłynąć na zmienność i wycenę rynku akcji na GPW.

Istotnego wpływu na rynek GPW nie będzie miało również stopniowe podwyższanie 
limitu lokat aktywów OFE w aktywach denominowanych w walutach innych niż kra-
jowa, tj. do 10% w 2014 r., do 20% w 2015 r. oraz docelowo do 30% w 2016 r. Wpro-
wadzenie przedmiotowego limitu w docelowej wysokości 30% jest niezbędne z uwagi 
na konieczność realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
21 grudnia 2011 r. w sprawie C-271/09, dotyczącego usunięcia ograniczeń lokat ak-
tywów OFE poza granicami kraju. Rozłożenie podnoszenia przedmiotowego limitu na 
kilka lat zapobiegnie natomiast ewentualnemu znacznemu odpływowi kapitału OFE 
z rynku GPW w krótkim terminie. Dzięki temu powinna zostać utrzymana stabilna 
sytuacja na tym rynku.

W odniesieniu do pozostałych zmian wprowadzanych w zakresie funkcjonowa-
nia OFE, tj. dobrowolności co do odprowadzania przyszłych składek do OFE lub na 
subkonto w ZUS, jak również stopniowego przekazywania środków zgromadzonych 
w OFE do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez poszczególnych 
ubezpieczonych w ramach tzw. „suwaka bezpieczeństwa”, należy wskazać, iż również 
nie oczekuje się ich negatywnego wpływu na sytuację na GPW. W zakresie „suwaka 
bezpieczeństwa” środki będą przekazywane z OFE do ZUS, natomiast decyzja o od-
prowadzaniu przyszłej składki będzie powodowała przekazywanie środków z ZUS do 
OFE. W 2014 r. OFE będą zobowiązane przekazać do ZUS w ramach „suwaka bezpie-
czeństwa” 4.437,8 mln zł. Natomiast przyjmując założenie, że od lipca 2014 r. 50% 
członków OFE zadeklaruje dalsze odprowadzanie składki do OFE, zostanie do nich 
przekazane ok. 7.635,0 mln zł. Oznacza to, że OFE nie będą zmuszone do wycofywa-
nia się z GPW, a co więcej, w 2014 r. będą mogły zainwestować w akcje dodatkowo 
ponad 3 mld zł.

Odnosząc się do kwestii sytuacji finansowej ZUS, należy stwierdzić, iż powszechny 
system ubezpieczeń społecznych realizowany w Polsce przez ZUS jest systemem defi-
cytowym. Planowane wydatki budżetu państwa w części budżetowej, którą dysponuje 
Prezes ZUS, to w 2014 r. kwota 40,2 mld zł (12,4% wydatków budżetu ogółem), przy 
czym ponad 75% tej kwoty dotyczy dotacji z budżetu państwa dla Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (30,4 mld zł) w związku z ustawową gwarancją państwa wypłaty 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Pozostała kwota wydatków dotyczy różnych 
innych zadań zleconych tej instytucji do realizacji, finansowanych poza Funduszem 
Ubezpieczeń Społecznych (np. wypłaty rent dla inwalidów wojennych, renty socjalne, 
świadczenia dla kombatantów, finansowanie składek emerytalnych i rentowych za 
osoby na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, finansowanie składek na ubez-
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pieczenie zdrowotne za niektóre osoby, itp.). Należy także podkreślić, że niezależnie od 
dotacji budżetowej FUS otrzymuje również środki z budżetu na zrefundowanie kwot 
składek przekazanych do OFE. Wymaga ponadto wyjaśnienia, że oprócz bezzwrotnej 
dotacji z budżetu i refundacji z budżetu rekompensującej składki transferowane do 
OFE kolejnym źródłem zasilania FUS z budżetu państwa będzie również nieoprocen-
towana pożyczka z budżetu państwa w zakresie niezbędnym do zapewnienia termino-
wych wypłat świadczeń z FUS gwarantowanych przez państwo.

Warto także podkreślić, że zmiany wprowadzone ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środ-
ków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych są efektem m.in. prze-
prowadzonych analiz systemu emerytalnego oraz zobowiązaniem Rady Ministrów do 
dokonywania przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego i przedkładania Sej-
mowi Rzeczypospolitej Polskiej informacji o skutkach obowiązywania zmian wprowa-
dzonych w 2011 r. wraz z propozycjami zmian, nie rzadziej, niż co 3 lata. Pierwszego 
przeglądu systemu emerytalnego Rada Ministrów musiała dokonać do końca 2013 r. 
Uchwalona ustawa wprowadzająca zmiany w funkcjonowaniu części kapitałowej sys-
temu emerytalnego jest konsekwencją decyzji wynikających z analiz i dokonanego 
przeglądu systemu.

Według szacunków skutków finansowych wprowadzonych zmian, zawartych 
w OSR rządowego projektu ustawy, w wyniku wdrożenia zmian oczekiwana jest po-
prawa salda Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do 2050 r. Po tym okresie szaco-
wane jest pogorszenie wyniku FUS, co oznacza, że przewidywane wydatki będą prze-
kraczały pozytywne efekty po stronie przychodowej FUS. Dalsze decyzje o zmianach 
w funkcjonowaniu systemu emerytalnego będą wynikały z kolejnych przeglądów tego 
systemu, do których Rada Ministrów została zobowiązana ustawą z dnia 25 marca 
2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpie-
czeń społecznych.

Przekazując powyższe, pragnę wskazać, iż nie ulega także wątpliwości, że oczeki-
wanym modelem systemu emerytalnego jest taki system, w którym wpłacane na bie-
żąco składki na ubezpieczenia społeczne są wystarczające na pokrycie wypłat świad-
czeń z ubezpieczeń. Stanowi to ogromne wyzwanie, które utrudnione jest dodatkowo 
ze względu na niekorzystne zmiany demograficzne.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Wojciech Kowalczyk
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem przyjąłem informację o planowanych zmianach w spółce 

LOT, która jest spółką Skarbu Państwa. Jak podaje portal Onet.pl, „w 2014 r. 
wszystkie zagraniczne połączenia LOT z Wrocławia, Gdańska, Katowic, Kra-
kowa i Poznania zostaną zlikwidowane”. Zmiany te są zapewne związane 
z dobrymi intencjami, jednak uderzą one w regionalne centra, pogłębiając 
przy tym problematyczną centralizację również w zakresie transportu po-
wietrznego.

Zdaję sobie sprawę z konieczności wprowadzenia zdecydowanych 
zmian w ramach restrukturyzacji LOT. Jednakże na ratowanie polskiego 
przewoźnika zostały przeznaczone środki publiczne zebrane nie tylko w sto-
licy, ale i w innych miastach. Rozwiązanie proponowane przez LOT niestety 
niekorzystnie wpłynie na dolnośląski biznes i przemysł zapewniający re-
gionowi, a w szerszej perspektywie także państwu, stabilność finansową. 
Ewentualne wejście w miejsce połączeń LOT połączeń oferowanych przez 
zagranicznych przewoźników pogorszy sytuację firmy. Fragment tego rynku 
zostanie niejako oddany konkurencji. Ponadto będzie to kolejny z licznych 
kroków zmierzających do centralizacji Polski w stolicy, którą Pana partia tak 
krytykowała w związku z działaniami swoich poprzedników.

W związku z decyzją, która zapadła, chciałbym zapytać Pana o nastę-
pujące kwestie.

1. Jak szybko port lotniczy we Wrocławiu i inne regionalne porty mogą 
spodziewać się ostatecznej decyzji w sprawie likwidacji zagranicznych połą-
czeń obsługiwanych przez LOT?

2. Czy raz zlikwidowane połączenia mogą zostać w znanej przyszłości 
odtworzone, czy też likwidacja ta jest bezterminowa?

3. Czy wszystkie z likwidowanych połączeń lotniczych były deficytowe, 
czy też inne względy przemawiają za ich likwidacją?

4. Czy były robione analizy dotyczące wpływu likwidacji połączeń na 
życie gospodarcze województw tych połączeń pozbawianych?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski

�Odpowiedź

Warszawa, 18 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia: 15 stycznia 2014 r. znak: BPS/043-47-2028/14, 

przekazujące oświadczenie Pana Jarosława Obremskiego – Senatora Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie likwidacji zagranicznych połączeń z Gdańska, Katowic, Krakowa, 
Poznania i Wrocławia uprzejmie informuję, co następuje.

Redukcja połączeń z portów regionalnych, wprowadzana sukcesywnie w latach 
2013–2014 obejmuje łącznie 7 tras i jest jednym ze środków kompensujących, wyma-
ganych przez Komisję Europejską od przedsiębiorstw otrzymujących pomoc publicz-
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ną. Konieczność zawarcia w planie restrukturyzacji PLL LOT SA środków kompensu-
jących wynika z postanowień Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczą-
ce pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 
(2004/C 244/02). Podobne środki kompensujące były wdrażane w planach restruk-
turyzacji innych europejskich przewoźników lotniczych, którzy korzystali z pomocy 
publicznej na ratowanie lub restrukturyzację np. CSA Czechy, Air Malta.

Zawarta w planie restrukturyzacji PLL LOT SA strategia przewiduje koncentra-
cję działalności Spółki w porcie lotniczym w Warszawie. Zakłada się, że pasażerowie 
z portów regionalnych będą transferowani do Warszawy w ramach połączeń krajo-
wych PLL LOT SA. Strategia determinowana jest sytuacją na rynku przewozów lotni-
czych w Polsce, prowadzoną restrukturyzacją Spółki i związaną z nią koniecznością 
wdrożenia środków kompensujących udzieloną pomoc publiczną.

Władze polskie są w stałym kontakcie ze służbami Komisji Europejskiej, podkreś-
lając przy tym, że m.in. zakres środków kompensujących powinien być jak najmniej 
dotkliwy dla polskiego przewoźnika i jego pasażerów.

Ponadto wyjaśniam, że w miejsce likwidowanych przez PLL LOT SA połączeń 
w sześciu na siedem przypadkach zostały uruchomione połączenia wykonywane przez 
konkurencyjnych przewoźników. Likwidowane połączenia były istotnym elementem 
siatki połączeń Spółki. Implikacją decyzji o likwidacji połączeń PLL LOT SA jest wy-
łącznie sytuacja przewoźnika, związana z prowadzonym procesem restrukturyzacji 
i udzieloną pomocą publiczną. Spółka nie prowadziła analiz w jaki sposób decyzje 
te mogą wpłynąć na życie gospodarcze regionów. Natomiast PLL LOT SA prowadzi 
analizy potencjałów przewozowych, w tym także z portów regionalnych, co stanowi 
perspektywę uruchomienia nowych połączeń lotniczych po zakończeniu okresu re-
strukturyzacji. Kluczową kwestią dla pasażerów PLL LOT SA, w tym także w portach 
regionalnych, jest zatem szybka i efektywna restrukturyzacja tego podmiotu. Wdra-
żane inicjatywy przynoszą już pierwsze efekty, przejawem czego jest poprawa sytuacji 
finansowej Spółki.

Aktualnie trwa postępowanie wyjaśniające wszczęte przez Komisję Europejską 
w odniesieniu do pomocy publicznej dla PLL LOT SA. Oczekuję, że procedura ta za-
kończy się możliwie szybko wydaniem przez ten organ pozytywnej decyzji w sprawie. 
Pozwoliłoby to zdynamizować procesy naprawcze prowadzone w Spółce, skutkujące 
poprawą efektywności ekonomicznej i operacyjnej PLL LOT SA. W konsekwencji po-
winno to przełożyć się bezpośrednio na zoptymalizowanie oferty dla pasażerów Spółki, 
w tym także pasażerów korzystających z portów regionalnych.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia zostaną przez Pana Se-
natora uznane za satysfakcjonujące.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Rafał Baniak
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego 
oraz senatora Roberta Mamątowa

skierowane do ministra finansów Matusza Szczurka

Sieci dyskontów mające 17% udziału w rynku handlu w Polsce przedsta-
wiają coraz bardziej ambitne plany rozwoju na kolejny rok. Najambitniejsze 
plany rozwojowe ujawnia portugalska Biedronka (300 nowych sklepów!), 
duńskie Netto oraz niemieckie Kaufland i Lidl. Tymczasem „Rzeczpospolita” 
informuje o katastrofalnych tendencjach, jeśli chodzi o mikrohandel – według 
dziennika może zniknąć nawet 8 tysięcy sklepików. Mowa tu o małych, czę-
sto rodzinnych sklepach z polskim kapitałem.

Nie milkną echa „podatkowej przeprowadzki” LPP. Jedni internauci 
oskarżają polską spółkę o wyprowadzenie podatków za granicę, drudzy 
bronią jej, obarczając odpowiedzialnością za tę przykrą dla Skarbu Państwa 
decyzję system podatkowy. Zagraniczny kapitał działający w Polsce często 
nie płaci tu podatków, przenosząc zyski do krajów o łagodniejszym syste-
mie fiskalnym. Nawet polskie spółki – zapewne zmobilizowane najprostszym 
rachunkiem ekonomicznym – uciekają do tak zwanych rajów podatkowych. 
Problem ten jest znaczny – samo LPP, którego sprawa została niedawno na-
głośniona, odprowadza 540 milionów zł.

Dotkliwe regulacje i niewystarczające zachęty dla polskich spółek skut-
kują deficytem wpływów budżetowych z tytułu podatków i utrudniają życie 
obu stronom. W związku z nagłośnionym przypadkiem LPP oraz z planami 
ofensywy zagranicznych koncernów pragniemy zapytać zarówno o ogólną 
sytuację, jak i o konkretne zagadnienia.

1. Jakie regulacje w stosunku do przepływu i alokacji zagranicznego ka-
pitału narzuca Komisja Europejska?

2. Jakie są Pańskie plany na zniwelowanie tendencji migracyjnych 
wśród spółek działających w Polsce, a płacących podatki za granicą?

3. Eksperci przekonują, że słabą stroną Polski jako kraju, w którym 
prowadzi się biznes i płaci podatki, są trudne procedury i obowiązki spra-
wozdawcze. Czy te utrudnienia są brane pod uwagę jako przyczyny niskich 
wpływów podatkowych? Czy opracowywane są jakieś ułatwienia w tym 
zakresie?

4. Czy oprócz wysokości podatków i przyjaznej administracji widzi Pan 
inne powody wyprowadzania kapitału za granicę (na przykład współdziała-
nie innych państw z dużymi spółkami dla obopólnej korzyści)?

5. Czy Pański resort planuje utworzenie programu ochrony małych 
sklepów?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski 
Robert Mamątow
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�Odpowiedź

Warszawa, 19 lutego 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panów Senatorów Jarosława Ob-
remskiego i Roberta Mamątowa z dnia 10 stycznia 2014 r., w sprawie rozwoju sieci 
dyskontów w Polsce, pragnę uprzejmie poinformować co następuje.

W ww. oświadczeniu, Panowie Senatorowie zwracają uwagę na problem przeno-
szenia przez zagraniczne koncerny wypracowanych w Polsce zysków do krajów o ła-
godniejszym systemie fiskalnym, przy jednoczesnym niepłaceniu w Polsce podatków 
lub też w znikomej części. Senatorowie wskazują jednocześnie, iż pojawiają się sygna-
ły przenoszenia działalności gospodarczej do tzw. rajów podatkowych również przez 
polskie podmioty.

Mając na uwadze powyższe, Senatorowie zadali następujące pytania:
1. Jakie regulacje w stosunku do przepływu i alokacji zagranicznego kapitału na-

rzuca Komisja Europejska?
2. Jakie są plany na zniwelowanie tendencji migracyjnych wśród spółek działają-

cych w Polsce, a płacących podatki za granicą?
3. Eksperci przekonują, że słabą stroną Polski jako kraju, w którym prowadzi się 

biznes i płaci podatki, są trudne procedury i obowiązki sprawozdawcze. Czy 
te utrudnienia są brane pod uwagę jako przyczyny niskich wpływów podatko-
wych? Czy opracowywane są jakieś ułatwienia w tym zakresie?

4. Czy oprócz wysokości podatków i przyjaznej administracji istnieją inne powody 
wyprowadzania kapitału za granicę (np. współdziałanie innych państw z duży-
mi spółkami dla obopólnej korzyści)?

5. Czy resort finansów planuje program ochrony małych sklepów?

Ad 1
Swoboda przepływu kapitału jest jedną z podstawowych swobód gwarantowanych 

Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE). Zgodnie z art. 26 ust. 2 TfUE: 
Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapew-
niony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami 
Traktatów.

Zasada swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału, jak wynika z treści 
ustanawiającego ją art. 26 ust. 2 TfUE, nie ma bezwzględnego charakteru, gdyż jest 
realizowana „zgodnie z postanowieniami Traktatów”.

Takie rozumienie i stosowanie tej zasady wynika także z art. 63 TfUE zawartego 
w części III, tytule IV, rozdziale IV TfUE zatytułowanym: Kapitał i płatności (art. 63–66), 
mówiącym o zakazie stosowania wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału i płat-
nościach między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi w ramach postanowień ww. rozdziału.

Wprawdzie art. 65 przewiduje możliwość m.in. stosowania odpowiednich przepi-
sów prawa podatkowego Państw Członkowskich traktujących odmiennie podatników 
ze względu na różne miejsce zamieszkania lub inwestowania kapitału oraz możliwości 
stosowania ograniczeń w dziedzinie prawa przedsiębiorczości zgodnych z Traktatami, 
jednakże ww. środki nie powinny stanowić arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ogra-
niczenia w swobodnym przepływie kapitału i płatności w rozumieniu art. 63 TfUE.

Zatem co do zasady ograniczanie swobody przedsiębiorczości obywateli jednego 
państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego jest zakaza-
ne, a ewentualne ograniczenia nie mogą wychodzić poza ramy określone w części III, 
tytule IV, rozdziale II TfUE zatytułowanym: Prawo przedsiębiorczości, obejmującym 
art. 49–55.
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W celu urzeczywistnienia swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do określo-
nego rodzaju działalności Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 
uchwalają dyrektywy (art. 50 ust. 1 TfUE).

Kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o urzeczywistnienie swobody przedsiębiorczości 
w odniesieniu do świadczenia usług, ma dyrektywa 2006/1213/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym.

Rolę Komisji Europejskiej w tym procesie określa art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej, zgodnie z którym Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym 
celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmo-
wanych przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kon-
trolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Prawo do zakładania przedsiębiorstw o charakterze handlowym, w tym sklepów 
wielkopowierzchniowych, może być zatem ograniczone, z tym że ograniczenia nie 
mogą wykraczać poza ramy prawne określone w Traktatach oraz aktach prawa wtór-
nego (dyrektywach) dotyczące prawa przedsiębiorczości.

Ministerstwo Finansów nie jest jednakże właściwe do prowadzenia polityki w tym 
zakresie ani proponowania rozwiązań prawnych.

Ad 2
Działania Ministerstwa Finansów w zakresie zniwelowania tendencji migracyjnych 

wśród spółek działających w Polsce można uznać za działania w zakresie poprawy 
efektywności ściągalności podatków. Do głównych działań w tym zakresie należą:

I. Wymiana Informacji Podatkowych
Warunkiem koniecznym sprawnego i efektywnego działania administracji podat-

kowej jest dostęp do informacji związanych z wymiarem i poborem podatków. Wymia-
na informacji podatkowych, jest niezbędnym narzędziem weryfikacji deklarowanych 
podstaw opodatkowania w przypadku dochodów transgranicznych, co z kolei przyczy-
nia się do egzekwowania krajowych przepisów prawa podatkowego. Jest to skutecz-
ny środek dla zachowania suwerenności baz podatkowych państw oraz zapewnienia 
prawidłowej realizacji uprawnień do opodatkowania dochodów przewidzianych przez 
państwa w ramach zawieranych umów międzynarodowych. Przepisy o wymianie in-
formacji ułatwiają pobór należności podatkowych, zmniejszają ryzyko oszustw i zapo-
biegają uchylaniu się od płacenia podatków.

Aktywna polityka OECD w ostatnich latach oraz działania podejmowane przez 
kraje G20 przyczyniły się do zmiany stanowiska większości krajów świata w zakresie 
wymiany informacji podatkowych oraz tajemnicy bankowej. Wypracowano standardy 
OECD w zakresie wymiany informacji, powstała Modelowa Umowa OECD o wymianie 
informacji dla celów podatkowych.

Główne działania na arenie międzynarodowej, w które Polska jest zaangażowana 
z zakresu efektywnej wymiany informacji podatkowych dotyczą: 

1) Rozszerzania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania o pełną klauzulę 
wymiany informacji

W 2005 r. zmieniony został art. 26 Modelowej Konwencji OECD w sprawie dochodu 
i majątku. Zawiera on pełną klauzulę wymiany informacji i jest podstawą wszystkich 
zawieranych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie stoso-
wana klauzula wymiany informacji podatkowych zapewnia możliwie najszerszy zakres 
wymiany tych informacji, dający możliwość uzyskania informacji dotyczących wszyst-
kich podatków, w tym również o zgromadzonych środkach na rachunkach bankowych.

Dotychczas rozszerzono umowy w zakresie wymiany informacji, m.in. ze Szwajca-
rią, Danią, Maltą, Czechami, Finlandią, Norwegią, Islandią, Luksemburgiem, Cyprem, 
Malezją, Słowacją, Indiami oraz Republiką Korei.

2) Umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych
Zawieranie umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych jest niezwykle 

istotnym instrumentem międzynarodowej współpracy w sprawach podatkowych ma-
jącym na celu efektywną wymianę informacji podatkowych. Zawierane są one z ju-
rysdykcjami stosującymi dotychczas szkodliwe praktyki podatkowe i oferujące podat-
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nikom pełną tajemnicę bankową (tzw. raje podatkowe). W wyniku zmiany podejścia 
tych jurysdykcji, możliwym stało się zawarcie takich umów co skutkuje możliwością 
uzyskania informacji w zakresie dochodów osiąganych przez polskich rezydentów na 
terytorium partnerów umownych oraz o środkach pieniężnych tych osób znajdują-
cych się w instytucjach finansowych mających tam siedzibę. Daje to możliwość ścią-
galności podatków od dochodów polskich rezydentów, które były dotychczas objęte 
tajemnicą bankową.

Dotychczas zawarto 14 takich umów, tj. z Wyspą Man, Jersey, Guernsey, San 
Marino, Andorą, Gibraltarem, Belize, Wspólnotą Dominiki, Grenadą, Wspólnotą Ba-
hamów, Liberią, Bermudami, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi oraz Kajmanami.

3) Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych 
z 1988 r. oraz Protokół zmieniający Konwencję z 27.05.2010 r.

Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych prze-
widuje różne formy wzajemnej pomocy, takie jak: wymiana informacji, jednoczesne 
kontrole podatkowe, natomiast nie nakłada na państwa obowiązku przekazywania 
pełnej informacji podatkowej bez względu na krajowy interes podatkowy czy tajemnicę 
bankową. Taką wymianę informacji przewiduje z kolei Modelowa Konwencja OECD 
w sprawie podatku od dochodu i majątku. 

Zmiany wprowadzane przez Protokół eliminują ograniczenia w zakresie wymiany 
informacji podatkowych oraz wprowadzają zmiany wynikające z przepisów Modelowej 
Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, regulujących kwestie 
przekazywania informacji bankowych oraz udzielania informacji, które nie są potrzeb-
ne państwu proszonemu dla własnych celów podatkowych. Ponadto wprowadzone 
zmiany mają zapewnić zgodność Konwencji z Modelową Konwencją OECD w sprawie 
podatku od dochodu i majątku oraz z Modelową Umową OECD o wymianie informacji 
w sprawach podatkowych.

Polska przyjęła standardy w zakresie przejrzystości i wymiany informacji w spra-
wach podatkowych, które zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawne-
go, a co za tym idzie – nie ma przeszkód w przekazywaniu takich informacji innemu 
państwu, o ile zachowana zostanie zasada wzajemności. Szerokie otwarcie Konwencji 
dla wszystkich państw, w tym krajów rozwijających się, powinno przyczynić się do 
poszerzenia kręgu krajów stosujących te standardy i ułatwić dostęp do informacji 
niezbędnych dla celów podatkowych.

Polska podpisała niniejszą Konwencję w dniu 19 marca 1996 r. (ratyfikacja na-
stąpiła 25 czerwca 1997 r.), natomiast 1 października 2011 r. wszedł w życie Protokół 
zmieniający Konwencję.

4) Dyrektywy Rady
Dyrektywa 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy admini-

stracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG
Uchylenie dyrektywy nastąpiło z dniem 1 stycznia 2013 r. Obecnie obowiązująca 

dyrektywa ustanawia zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie wymieniają ze 
sobą informacje istotne dla realizacji celów podatkowych. Dyrektywa ma zastosowa-
nie do wszystkich podatków z wyjątkiem VAT, ceł i akcyzy.

W odpowiedzi na FATCA (amerykańska ustawa o ujawnianiu na cele podatkowe 
informacji finansowych o rachunkach zagranicznych), UE chce rozszerzyć zakres do-
tychczasowej dyrektywy, tak żeby obejmowała ona także informacje dotyczące m.in. 
kont bankowych, dywidend i zysków kapitałowych.

W roku 2015 powinna zacząć funkcjonować automatyczna wymiana informacji 
o niektórych rodzajach dochodu i kapitału, na przykład dochodu z  zatrudnienia, 
emerytury czy renty. Warunkiem wymiany będzie posiadanie poszukiwanych infor-
macji przez konkretny kraj członkowski.

Dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania 
jest częścią szerszej strategii UE mającej służyć zwalczaniu oszustw podatkowych.

II. Przeciwdziałania erozji bazy podatkowej
Działania polegające na renegocjacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowa-

nia są jednym z głównych instrumentów administracyjnych zmierzającym do popra-
wy efektywności ściągalności podatków, a tym samym do uszczelnienia systemu po-
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datkowego i przeciwdziałaniu erozji bazy podatkowej. Polska, jako kraj członkowski 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przy współpracy z innymi 
krajami członkowskimi, bierze udział w koordynacji działań legislacyjnych, na forum 
międzynarodowym, mających na celu efektywne przeciwdziałanie wykorzystywaniu 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dla celów niezgodnego z prawem trans-
feru dochodów.

Przedmiotowe działania dotyczą m.in.:
∙ usuwania niekorzystnych zapisów w umowach międzynarodowych (m.in. prze-

pisy tzw. tax sparing – podatkowe „zachęty” dla inwestycji zagranicznych). 
Klauzula ta zezwala na zaliczenie na poczet podatku należnego w Polsce, kwoty 
podatku, która nigdy nie została zapłacona za granicą. Praktyka wykazała, iż 
klauzula ta nie spełnia zakładanej funkcji (zachęt inwestycyjnych skierowa-
nych do inwestorów zagranicznych), jest natomiast wykorzystywana w agre-
sywnym planowaniu podatkowym, w celu uchylania się od opodatkowania. 
W związku z powyższym planuje się usunięcie klauzul „tax sparing” z polskiej 
bazy traktatowej.
Dotychczas, w tym zakresie renegocjowano umowy z Maltą, Czechami, Singa-
purem, Cyprem, Indiami, Malezją, Słowacją oraz ze Zjednoczonymi Emiratami 
Arabskimi. Planuje się w najbliższym czasie rozpoczęcie rozmów z pozostałymi 
partnerami, w których przypadku występuje przedmiotowa klauzula.

∙ stosowanie klauzul antyabuzywnych, takich jak tzw. main purposes’ test. Klau-
zula ta dotyczy najczęściej art. 10, 11 i 12 umów podatkowych (tj. opodatko-
wania wypłaty dywidend, odsetek i należności licencyjnych) i jej głównym ce-
lem jest wyłączenie możliwości uzyskania korzyści płynących z zastosowania 
przepisów umowy podatkowej w przypadku sztucznych struktur mających na 
celu nieopodatkowany transfer dochodów za granicę. Taką klauzulę zawierają 
umowy bądź protokoły m.in. ze Zjednoczonym Królestwem, Singapurem, Maltą, 
Kanadą, Arabią Saudyjską, Luksemburgiem, Indiami oraz ze Zjednoczonymi 
Emiratami Arabskimi.

Ponadto odnosząc się do problemu „migracji spółek” i unikania opodatkowania 
podatkiem dochodowym przez duże podmioty zagraniczne prowadzące działalność na 
terenie Polski wskazać należy, iż problematyka uchylania się podatników od opodat-
kowania podatkiem dochodowym nie jest ograniczona tylko do międzynarodowych 
przedsiębiorstw prowadzących w Polsce działalność handlową. Próby uchylania się od 
opodatkowania podatkiem dochodowym ujawniane są także w przypadku podatników 
z kapitałem krajowym. Należy podkreślić, iż zjawisko uchylania się od opodatkowania 
nie dotyczy tylko „polskiego systemu podatkowego”, lecz występuje także w innych 
krajach, w tym mających dużo większe doświadczenia w walce z tym zjawiskiem i po-
siadających dużo bardziej rozwinięte systemy podatkowe oraz instrumenty do zwal-
czania uchylania się od opodatkowania.

Tym niemniej wskazać należy, iż Ministerstwo Finansów na bieżąco monitoruje 
zmiany przepisów prawa gospodarczego, zmiany w orzecznictwie sądów administra-
cyjnych i odpowiadające im zachowania podatników oraz tworzone przez tych podat-
ników „struktury optymalizujące” zobowiązania podatkowe. Efektem tych analiz są 
zmiany dokonywane w przepisach podatkowych. Jako przykład podać można zmiany 
w systemie podatkowym dokonane ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387 ze zm.), 
którą spółce komandytowo-akcyjnej nadano status podatnika podatku dochodowe-
go. Wskazać także należy, iż również w przyjętym na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 
2014 r. przez Komitet Rady Ministrów i rekomendowanym Radzie Ministrów projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zawarte zostały 
regulacje, których jednym z celów jest zapobieganie uchylania się podatników od opo-
datkowania podatkiem dochodowym. Służyć temu mają przepisy dotyczące opodatko-
wania zagranicznych spółek kontrolowanych, cen transferowych, niedostatecznej ka-
pitalizacji i regulowania zobowiązań pieniężnych poprzez świadczenia niepieniężne.
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III. Uszczelnienie systemu podatkowego
Zniwelowaniu negatywnych zjawisk migracyjnych wśród spółek działających 

w Polsce, które płacą podatki za granicą służy również propozycja uszczelnienia sys-
temu podatkowego zawarta w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W dniu 2 października 2013 r. 
projekt założeń zyskał pozytywną rekomendację Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfry-
zacji. Obecnie przedmiotowy projekt jest rozpatrywany przez Stały Komitet Rady 
Ministrów.

1) Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
Klauzula pozwoli na zwalczanie sztucznych konstrukcji prawnych, zwykle zawie-

rających elementy zagraniczne, wykorzystywanych przez wielkie korporacje do unika-
nia zapłaty podatku. Klauzula jest powszechnie stosowana na świecie. Wprowadze-
nie klauzuli zaleca Komisja Europejska. Polska należy do nielicznych krajów, które 
takich rozwiązań jeszcze nie wprowadziły. Zastosowanie klauzuli będzie uprawniać 
do dokonania wymiaru podatku, bazując na zdarzeniu gospodarczym i adekwatnych 
do jego osiągnięcia typowych konstrukcjach prawnych, a także do pominięcia tych 
konstrukcji prawnych, które są sztuczne, nieadekwatne lub zbędne do realizacji zda-
rzenia i uzyskania zamierzonego efektu gospodarczego (reklasyfikacja). Stosowanie 
klauzuli będzie powiązane z rozwiązaniami zabezpieczającymi: opinie zabezpieczają-
ce, Rada ds. Unikania Opodatkowania, niewykonalność spornych decyzji, wyłączna 
właściwość Ministra Finansów w sprawach klauzuli, możliwość korekty deklaracji 
w końcowej fazie postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli.

2) Rozszerzenie katalogu przypadków niezawiadamiania o zamiarze wszczęcia 
kontroli podatkowej

W projekcie proponuje się zniesienie obowiązku zawiadamiania o zamiarze wszczę- 
cia kontroli w zakresie zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej. 
Umożliwienie w tym przypadku przeprowadzania kontroli bez uprzedniego zawiado-
mienia ma na celu podniesienie jej efektywności i skuteczności.

3) Usprawnienie wszczęcia kontroli w stosunku do zakładu podmiotu zagra-
nicznego

Wprowadzenie do Ordynacji podatkowej przepisów umożliwiających kontrolę za-
kładu podmiotu zagranicznego wyeliminuje obecne problemy związane ze sprawdze-
niem opodatkowania takiej działalności w Polsce.

4) Usprawnienie czynności sprawdzających
Przewiduje się możliwość nakładania kary porządkowej w przypadku bezzasadne-

go niezgłaszania się podatników lub płatników na wezwania organów podatkowych 
lub bezzasadnego nieprzedstawienia dokumentów w celu przeprowadzenia czynności 
sprawdzających. Kara porządkowa powinna być również nakładana na kontrahenta 
podatnika w przypadku bezzasadnego nieprzedstawienia dokumentów.

5) Uelastycznienie właściwości miejscowej organów podatkowych
Proponuje się wprowadzenie nowego rozwiązania umożliwiającego wyznaczenie 

jednego „wiodącego” organu właściwego w sprawach dotyczących podmiotów objętych 
właściwością miejscową różnych organów. Rozwiązanie to będzie stosowane w przy-
padku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub zabez-
pieczenia dowodów jego popełnienia np. w obszarze zorganizowanej przestępczości. 
Organ właściwy wyznacza Minister Finansów lub dyrektor izby skarbowej (dla urzę-
dów podległych dyrektorowi).

6) Udostępnianie organom podatkowym informacji posiadanych przez inne organy 
administracji

W Ordynacji podatkowej brak jest ogólnego przepisu nakładającego na polskie or-
gany administracji obowiązku udzielania posiadanych informacji na wniosek organu 
podatkowego, co stanowi niespójność systemową w porównaniu z ustawą o kontroli 
skarbowej i ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które takie prze-
pisy zawierają. Proponuje się, aby organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne były obowiązane współdziałać, nie-
odpłatnie udostępniać informacje oraz udzielać pomocy organom podatkowym przy 
wykonywaniu zadań określonych w ustawie. Przy wykonywaniu swoich zadań organy 
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podatkowe będą mogły nieodpłatnie korzystać z informacji gromadzonych w aktach 
spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach przez organy administracji rządowej 
i samorządowej, sądy, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz pań-
stwowe osoby prawne, w tym również z informacji zapisanych w formie elektronicznej, 
z zastrzeżeniem zachowania zasad określonych w odrębnych przepisach. Organy po-
datkowe będą mogły żądać informacji wyłącznie w sprawach indywidualnych.

Ad 3
Odnosząc się do kwestii obowiązków sprawozdawczych oraz ich wpływu na wyso-

kość płaconych podatków informuję, że Ministerstwo Finansów nie dysponuje bada-
niami w ww. zakresie.

W myśl regulacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), jednostki określone w art. 2 tej ustawy prowadzą księ-
gi rachunkowe i sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z jej postanowieniami. 
Ustawa o rachunkowości zawiera jednak szereg uproszczeń w zakresie rachunkowo-
ści i sprawozdawczości finansowej dla tzw. „jednostek mniejszych”.

1) Art. 2 ust. 1 pkt 2 zwalnia z obowiązku stosowania przepisów ustawy o ra-
chunkowości osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 
fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody 
netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok 
obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

2) Zgodnie z art. 50 – jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza 
sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie 
osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:
∙ średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej 

niż 50 osób,
∙ suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie 

przekroczyła równowartości 2 000 000 euro, 
∙ przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych 

w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro 
– może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej (wykazując in-

formacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Infor-
mację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie).

3) Jak stanowi art. 37 ust. 10 – gdy roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie 
podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia, to może ona odstąpić od ustalania 
aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

4) Art. 3 ust. 6 przewiduje, że w przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe 
leasingobiorcy nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, to może on do-
konywać kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach 
podatkowych.

5) Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 – kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i war-
tość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posia-
danych przez jednostkę, podejmuje decyzję o odpisywaniu w koszty wartości 
materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momen-
cie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów 
i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na 
dzień bilansowy.

6) Norma art. 28 ust. 4a stanowi, iż w przypadku gdy roczne sprawozdanie finan-
sowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, to 
obliczając koszt wytworzenia produktu zgodnie z zapisami ustawy o rachun-
kowości, jednostka może do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie 
związane z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzysta-
nia zdolności produkcyjnych (ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie 
może być wyższy od ceny sprzedaży netto).

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad implementacją do ustawy o rachunko-
wości wdrażającej uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek 
mikro wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 
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26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. 
Uproszczenia będą obejmowały możliwość sporządzania znacznie skróconego spra-
wozdania finansowego: uproszczonego bilansu (będzie się składał jedynie z kilku po-
zycji aktywów i kilku pozycji pasywów), uproszczonego rachunku zysków i strat oraz 
możliwość zwolnienia ze sporządzania informacji dodatkowej, jak również zwolnienie 
ze sporządzania sprawozdania z działalności. Kolejne uproszczenie dotyczy wyceny 
bilansowej, a mianowicie jednostki mikro nie będą stosowały wartości godziwej oraz 
skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów.

Powyższe działania pozwolą na obniżenie kosztów przygotowania sprawozdania 
finansowego oraz kosztów prowadzenia rachunkowości.

Grupa docelowa działania to jednostki mikro. Jednostki mikro wg dyrektywy, to 
spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo- 
-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które na dzień bilansowy 
nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących kryteriów:

1) suma bilansowa: 1 500 000 PLN;
2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 3 000 000 PLN;
3) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 10.
Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie katalogu jednostek mikro także na:
1) inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, 

a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za 
który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok 
obrotowy, nie przekroczyły dwóch z ww. trzech wielkości;

2) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodar-
cze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, społeczno- 
-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego i orga-
nizacje samorządu gospodarczego rzemiosła – jeżeli nie prowadzą działalności 
gospodarczej;

3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, 
spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, 
produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej 
nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok 
obrotowy.

Ad 4
Inwestycje zagraniczne są przejawem rosnącego potencjału przedsiębiorców po-

szukujących nowych rynków zbytu, tańszej siły roboczej, alternatywnych źródeł za-
opatrzenia w surowce oraz poszukiwania dostępu do strategicznych zasobów związa-
nych przede wszystkim z know-how, technologią wytwarzania i dystrybucją.

Zgodnie z raportem przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki „Polskie inwe-
stycje bezpośrednie w 2011 r.” w zestawieniu zbiorczym krajów, które w poszczegól-
nych latach okresu 2006–2011 zaabsorbowały polski kapitał o największej wartości, 
najczęściej występują Szwajcaria, Luksemburg oraz Holandia.

W ostatnich latach dołączył do nich także Cypr, który w 2011 roku zajął drugie 
miejsce, zaraz po Luksemburgu.

Według raportu silnej koncentracji polskich inwestycji bezpośrednich we wskaza-
nych krajach nie należy jednak utożsamiać ze szczególnie dużym zainteresowaniem 
polskich inwestorów tymi rynkami. W przypadku Szwajcarii, Luksemburga oraz Ho-
landii trudno mówić o polskich inwestycjach zagranicznych w klasycznym rozumie-
niu, tj. związanych z przejęciami zagranicznych przedsiębiorstw czy zakupie znaczą-
cych udziałów.

Jak wskazuje w raporcie Ministerstwo Gospodarki, z informacji uzyskanych 
w trakcie monitoringu prasy branżowej oraz z Wydziałów Promocji Handlu i Inwesty-
cji działających w tych państwach nie wynika, aby polscy inwestorzy realizowali tam 
projekty inwestycyjne na skalę, jaką sugerują dane statystyczne. Można zatem wnio-
skować, iż większość polskiego kapitału napływającego do tych krajów ma charakter 
przepływów o charakterze czysto finansowym.
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Świadczyć o tym może także to, że niektóre z polskich dużych firm działają w struk-
turze holdingów, których główne spółki są zarejestrowane w jednym z trzech wymie-
nionych krajów. Ułatwia to zarządzanie grupą przedsiębiorstw oraz nierzadko pozwala 
na transfer zysków osiąganych przez polskie firmy za granicę, gdzie podlegają one 
korzystniejszym formom opodatkowania. Wysokie miejsce Cypru w rankingu krajów 
najczęściej wybieranych przez polskich inwestorów na miejsce lokalizacji inwesty-
cji, wynika z korzystnych warunków prowadzenia działalności, jakie ten kraj oferuje 
zagranicznym inwestorom, głównie w postaci preferencji podatkowych. Zagraniczne 
podmioty dokonujące inwestycji na Cyprze często lokują tam jednak tylko siedziby 
spółek holdingowych.

Należy przypuszczać, iż przenoszenie działalności gospodarczej za granicę, szcze-
gólnie do krajów uznanych za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową jest po-
wodowane czynnikami fiskalnymi, lecz niekoniecznie jest to jedyny czynnik mający 
wpływ na takie zachowanie przedsiębiorców. Może to być związane, np. z ekspansją 
na nowe rynki zbytu czy ogólnym rozwojem przedsiębiorstwa.

Z badań publikowanych na stronie PAIZ przeprowadzanych przez przedsiębiorców 
(http://www.paiz.gov.pl/20111114/polskie_firmy_inwestuja_za_granica) wynika, iż 
głównymi stymulantami inwestycji za granicą są:

∙ nowe rynki zbytu,
∙ bliskość istniejących rynków zbytu,
∙ pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów,
∙ podążanie za kontrahentem,
∙ znalezienie niszy rynkowej.

Ad 5
Odnosząc się do pytania nr 5 dotyczącego programu ochrony małych sklepów, 

pragnę uprzejmie poinformować, że Ministerstwo Finansów nie planuje opracowania 
specjalnego programu mającego na celu ochronę małych sklepów. Nie jest również 
zasadne różnicowanie obciążeń podatkowych ze względu na poziom zaangażowania 
kapitału zagranicznego, ponieważ zróżnicowanie opodatkowania ze względu na kry-
terium rezydencji akcjonariatu podatnika byłoby sprzeczne z umowami międzynaro-
dowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  Należy mieć jednak na względzie, 
że istnieją regulacje podatkowe mające na celu ułatwienie rozliczeń podatków przez 
podmioty prowadzące działalność w niewielkim zakresie.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż osoby fizyczne prowadzące działalność go-
spodarczą, poza możliwością rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych 
(stawki 18% i 32%) oraz wg metody liniowej (stawka 19%), mają możliwość rozlicze-
nia podatku dochodowego według uproszczonych form opodatkowania, tj. ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Głównym celem możliwo-
ści stosowania przez podatników ryczałtowych form opodatkowania jest zmniejszanie 
kosztów wypełniania zobowiązań podatkowych w zakresie opodatkowania dochodów 
(przychodów). Zaletami uproszczonych form opodatkowania są również fakultatyw-
ność w stosunku do zasad ogólnych, zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych oraz 
większa przewidywalność opodatkowania w przypadku karty podatkowej.

Mając na uwadze powyższe, należy przypomnieć, iż zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930), opodatkowaniu 
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody osób fi-
zycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta 
jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej 
osób fizycznych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, 
którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania oraz 
podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z pro-
wadzonej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro, 
zaś podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzy-
skania. Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą odpowiednio: 
20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% (stawka dla działalności usługowej w zakresie handlu 
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na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy), w zależności od rodzaju prowadzonej 
działalności gospodarczej. Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych są obowiązani prowadzić ewidencję przychodów. Jeżeli podatnik 
prowadzi ewidencję dla celów podatku od towarów i usług, może zrezygnować z pro-
wadzenia ewidencji przychodów, pod warunkiem, że dane wykazane w ewidencji pro-
wadzonej dla celów podatku od towarów i usług pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, 
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przychodów dla celów 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych nie ewidencjonują kosztów, ponieważ podstawę opo-
datkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. W zakresie 
rozliczeń oraz obowiązków sprawozdawczych podatnicy, którzy wybrali opodatkowa-
nie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, obowiązani są w ciągu roku podat-
kowego co miesiąc obliczać kwotę podatku i dokonywać jej wpłaty na rachunek urzę-
du skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 20 dnia 
następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania (bez skła-
dania deklaracji miesięcznych). Niektórzy podatnicy mogą obliczać ryczałt i wpłacać 
go na rachunek urzędu skarbowego kwartalnie. Kwartalny sposób wpłacania ryczałtu 
mogą wybrać podatnicy, których otrzymane przychody z działalności w roku poprzed-
nim nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro. Kwartalny ryczałt 
wpłacany jest w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za 
który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie 
złożenia zeznania.

Ponadto, wedle art. 23 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący drobną dzia-
łalność gospodarczą (działalność usługową w zakresie handlu detalicznego żywnoś-
cią i artykułami nieżywnościowymi) mogą korzystać z opodatkowania w formie karty 
podatkowej. Podatnicy ci są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania 
zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Stawki karty 
podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu od-
powiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do 
tego samego okresu roku ubiegłego. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od: rodzaju 
i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby miesz-
kańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Wysokość 
podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji na-
czelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Podatek w formie 
karty podatkowej uiszczany jest bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego 
miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku po-
datkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Ponadto przepisy zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak 
i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierają rozwiązania adresowa-
ne do tzw. małych podatników (tj. podatników u których wartość przychodu ze sprze-
daży wraz z podatkiem VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 
odpowiadającej równowartości 1200.000 euro). Do rozwiązań tych zaliczamy kwartal-
ny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz jednorazową amortyzację. 
Z kwartalnych zaliczek mogą skorzystać mali podatnicy (w każdym roku podatkowym) 
oraz podatnicy rozpoczynający działalność (tylko w pierwszym roku podatkowym), 
z wyjątkiem podatników, którzy powstali w wyniku przekształceń. Wpłata kwartalnej 
zaliczki ustalanej w rachunku narastającym (od początku roku podatkowego) powin-
na być dokonana w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, 
za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego po-
datnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatko-
wego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu 
do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. 
Z kolei, jednorazowa amortyzacja polega na możliwości zaliczenia do kosztów podat-
kowych dokonywanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych, od wartości początko-
wej środków trwałych z grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (3. Kotły i maszyny 
energetyczne, 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, 5. Maszyny, 
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urządzenia i aparaty specjalistyczne, 6. Urządzenia techniczne, 7. Środki transportu, 
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane), 
z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te 
zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 
kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Metodę tę mogą 
stosować podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz mali 
podatnicy. Metoda jednorazowej amortyzacji stanowi formę pomocy de minimis.

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, iż instytucja małego podatnika funk-
cjonuje również w podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 29 lipca 
2011 r., Dz.U. Nr 177, poz. 1054), przez małego podatnika należy rozumieć m.in. 
podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą 
podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwo-
ty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Ustalony limit obrotów umożliwia 
skorzystanie z tej metody ok. 95% podatników. Podatnicy, którzy spełniają określone 
w art. 2 pkt 25 ww. ustawy kryteria do uznania ich za tzw. małych podatników, dys-
ponują prawem do stosowania kasowego (zamiast powszechnie stosowanego memo-
riałowego), a jednocześnie kwartalnego rozliczania tego podatku.

Należy też wskazać, że od 2011 r. obowiązuje podwyższony limit zwolnienia pod-
miotowego w VAT. Zgodnie ze znowelizowanym art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od 
towarów i usług, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzeda-
ży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 
150.000 zł.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatora Norberta Obryckiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzone są pra-

ce nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiąz-
kowych egzaminach bibliotecznych (DzU z dnia 23 grudnia 1996 r.) oraz 
rozporządzenia ministra kultury i sztuki z dnia 6 marca 1997 r. Proponowa-
ne zmiany zakładają wyeliminowanie Książnicy Pomorskiej z grona benefi-
cjentów ustawy.

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie to instytucja 
kultury samorządu województwa zachodniopomorskiego, centralna biblio-
teka regionu Pomorza Zachodniego, wojewódzka biblioteka publiczna o sta-
tusie naukowym oraz jedna z najważniejszych bibliotek w Polsce. Jest to 
również jedyna objęta przepisami w sprawie aktów prawnych placówka 
w tej części Polski. Rokrocznie otrzymuje prawie dziewięćdziesiąt jednostek 
publikacji, w tym ponad sześćdziesiąt tysięcy jednostek wydawnictw ciąg-
łych. Wydawnictwa te dostępne są wyłącznie w ramach egzemplarza obo-
wiązkowego.

Po zmianach przepisów utrzymanie satysfakcjonującego poziomu wy-
magałoby zwiększenia nakładów finansowych o ponad 1 milion zł rocznie 
na zakupy dla Książnicy Pomorskiej, ale nawet te środki nie dają gwarancji 
kompletności zbiorów, głównie z powodu braku aktualnej informacji o dys-
trybucji wydawnictw.

Przygotowywane zmiany negatywnie wpłyną na środowiska akademic-
kie zachodniej Polski. Rozwiązania, które proponuje ministerstwo, to jest eg-
zemplarz obowiązkowy w formie elektronicznej, nie są w stanie zaspokoić 
potrzeb środowiska akademickiego. Większość bibliotek polskich nie spełnia 
warunków dotyczących powszechnego udostępniania i zabezpieczania ma-
teriałów w wersji elektronicznej. Dostosowanie ich w tym zakresie będzie 
wymagało kosztownych przygotowań technicznych, organizacyjnych i praw-
nych, dlatego zasadne jest pozostawienie w mocy istniejącego rozwiązania 
dotyczącego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy możliwe jest pozostawie-
nie dotychczasowego uprawnienia do otrzymania ogólnopolskiego egzempla-
rza obowiązkowego dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, jedynego tego 
typu ośrodka w województwie zachodniopomorskim?

Z wyrazami szacunku 
Norbert Obrycki

�Odpowiedź

Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Norberta Obryckiego (sygn.: BPS-043-

-47-2030/14), w sprawie wyeliminowania Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Sta-
szica w Szczecinie z listy bibliotek uprawnionych do otrzymywania tzw. egzemplarza 
obowiązkowego, proszę o przyjęcie następujących informacji.
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W MKIDN trwają prace nad projektem założeń ustawy o zmianie ustawy o obo-
wiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, który został wpisany do wykazu Prac Le-
gislacyjnych Rządu, w wyniku skargi Wydawców do Rzecznika Praw Obywatelskich 
na nadmierne, w stosunku do obowiązujących w Unii Europejskiej i krajach OECD 
standardów, obciążenie obowiązkiem przekazywania uprawnionym bibliotekom eg-
zemplarzy publikacji.

Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że w przedmiotowym projekcie znalazło się 
nowe rozwiązanie polegające na przekazywaniu przez wydawcę egzemplarzy publika-
cji do jednej z wojewódzkich bibliotek publicznych właściwej ze względu na siedzibę 
wydawcy. W ten sposób każda biblioteka wojewódzka, w tym również Książnica 
Pomorska w Szczecinie będzie otrzymywała wszystkie publikacje (niezależnie 
od ich tematyki) wydane (zgodnie z siedzibą wydawcy) na terenie macierzystego 
województwa.

Uchwalona w 1997 r. ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych na-
rzuciła wydawcom publikacji treści literackich, naukowych i rozrywkowych i dzien-
ników urzędowych obowiązek prawny przekazania darowizny w postaci nieodpłatne-
go egzemplarza bibliotecznego. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie 
wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych po-
szczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania skonkretyzo-
wało sposób i zakres wykonywania ustawy, który przyjął w Polsce skalę odbiegającą 
o prawie 200% od standardów międzynarodowych. W Polsce do otrzymania EO 
uprawnionych jest aż 17 podmiotów (w tym 15 bibliotek, Biblioteka Sejmowa w zakre-
sie dzienników urzędowych i Filmoteka Narodowa w zakresie kopii filmów), podczas 
gdy na świecie wartość ta waha się od 2 do 7.

W świetle Wytycznych Komitetu ds. Kultury Rady Europy tak duża licz-
ba egzemplarzy przekazywana do odpowiednich podmiotów jest praktyką nie-
dozwoloną i dlatego Polska Izba Książki, reprezentująca głównie interesy dużych 
wydawnictw wniosła skargę do RPO, która została uznana za zasadną i stała się 
przyczyną projektowanej inicjatywy legislacyjnej. Jej celem jest taka zmiana istnieją-
cego stanu prawnego, zgodnie z literą Wytycznych oraz przeważającą w tym zakresie 
dobrą praktyką międzynarodową, która polskim przedsiębiorcom, umożliwi działa-
nie w uwarunkowaniach prawnych, nieosłabiających ich konkurencyjności wzglę-
dem wydawców z innych krajów członkowskich UE lub OECD. W świetle standardów 
międzynarodowych cel istniejącej regulacji prawnej jest realizowany nadmiarowo, 
w związku z czym projektowana nowelizacja ma nadać interwencjonizmowi państwa 
właściwe proporcje.

Odnosząc się do zawartego w Pańskim oświadczeniu stwierdzenia dotyczącego 
proponowanego przez Ministerstwo rozwiązania problemu liczby egzemplarzy obo-
wiązkowych poprzez wprowadzenie formy egzemplarza elektronicznego informuję, że 
w projektowanych przepisach nie jest planowane takie rozwiązanie.

Pragnę Pana zapewnić, że MKiDN ma na względzie dobro bibliotek co wyraża się 
w wielu działaniach im dedykowanych, takich jak np. Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa a zwłaszcza takie jego działania jak „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek”, „Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek”, „Program szkoleń dla biblioteka-
rzy”, „MAK +” czy „Korpus Publikacji Polskich”. Pomoc ta trafia również do Książnicy 
Pomorskiej.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia zostaną uznane przez Pana 
Senatora Norberta Obryckiego  za satysfakcjonujące.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Sekretarz Stanu 
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel

Szanowna Pani Prezes!
Do mojego biura senatorskiego w Łasku zwrócili się przedstawiciele fir-

my Kastor SA, jednej z największych firm w Łasku, z prośbą o interwencję 
u Pani Prezes.

Firma Kastor SA jest producentem koszul męskich i konfekcji damskiej. 
Ma prawie pięćdziesięcioletnie doświadczenie w branży odzieżowej; funkcjo-
nuje na rynku od 1965 r. – najpierw działała jako jeden z zakładów przedsię-
biorstwa „Wólczanka”, a od 1990 r. działa jako firma Kastor. Jest to spółka 
akcyjna osób fizycznych ze stuprocentowym kapitałem polskim, która za-
trudnia ponad dwieście osób i prowadzi sprzedaż na rynku krajowym i za-
granicznym.

Jednym z kanałów dystrybucji jest dynamicznie rozwijająca się sprze-
daż internetowa i tej formy sprzedaży dotyczy problem. Dnia 4 listopada 
2013 r. do firmy wpłynęło pismo od prezesa Stowarzyszenia Ochrony Kon-
sumentów Patronus w Łodzi, w którym stwierdzono naruszenie zbiorowych 
praw konsumentów.

Ponieważ działania polubowne sugerowane przez stowarzyszenie nie 
zostały podjęte, firma Kastor SA została pozwana do Sądu Okręgowego 
w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do 
dnia 8 stycznia 2014 r. dostarczone zostały jej siedemdziesiąt dwa pozwy, 
a powodami są osoby, które nie były klientami sklepu internetowego. Stowa-
rzyszenie wykorzystuje lukę prawną pozwalającą konsumentowi na walkę 
z klauzulami niedozwolonymi – każdy może ją prowadzić, nawet jeśli nie jest 
klientem, klauzula w żaden sposób go nie dotyczy i nie został bezpośrednio 
poszkodowany. Prowadząc podstawową działalność gospodarczą na tak 
trudnym rynku, walcząc o przetrwanie, firma Kastor SA narażona jest na 
wysokie straty finansowe i ogromną stratę czasu w związku z koniecznością 
przygotowywania odpowiedzi do sądu na tak wiele pozwów. 

W związku z lawinowym wzrostem liczby pozwów proszę o jak najszyb-
szą interwencję i likwidację luki prawnej zagrażającej funkcjonowaniu wielu 
firm w Polsce.

Łączę wyrazy szacunku 
Andrzej Owczarek

Stanowisko

Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Pan Andrzej Owczarek 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w związku z przekazanym przez Pana Senatora pismem KASTOR SA, a także pi-

smem Pani Marii Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałek Senatu, przekazującym oświad-
czenie złożone przez Pana Senatora na 47. posiedzeniu Senatu RP w dniu 10 stycznia 
2014 r., uprzejmie informuję, co następuje.

W ostatnich latach nasiliła się działalność stowarzyszeń konsumenckich, których 
głównym celem jest wynajdywanie niedozwolonych postanowień we wzorcach umow-
nych stosowanych przez przedsiębiorców i wszczynanie przeciwko nim postępowań 
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sądowych o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone. Skutkiem tego jest bardzo 
duża liczba spraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie – Sądzie Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów („SOKiK”) oraz coraz większa liczba klauzul w rejestrze postano-
wień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”).

Zgodnie z art. 3851 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) („k.c.”) niedozwolonymi postanowieniami są posta-
nowienia wzorców umów, które kształtują prawa konsumenta w sposób sprzeczny 
z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Katalog przykładowych posta-
nowień niedozwolonych został zawarty w art. 3853 k.c.

Na podstawie art. 47938 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postę-
powania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 296 ze zm.) („k.p.c.”) z pozwem o uznanie 
postanowień wzorca za niedozwolone może wystąpić każdy, kto według oferty po-
zwanego przedsiębiorcy mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą postanowienie, 
którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem. Powództwo może wytoczyć także 
m.in. organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych należy ochrona intere-
sów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz Prezes UOKiK. 
Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić 
nawet jeżeli przedsiębiorca zaniechał jego stosowania, jeżeli od zaniechania nie mi-
nęło sześć miesięcy (art. 47939 k.p.c.). Zaniechanie przez przedsiębiorcę stosowania 
zaskarżonego postanowienia wzorca umownego nie ma wpływu na bieg postępowania 
(art. 47940 k.p.c.). W sprawach tych sąd nie może wydać wyroku tylko na podstawie 
uznania powództwa. Niedozwolone jest też zawarcie ugody (art. 47941 k.p.c.). Wyrok, 
w którym SOKiK uznaje za niedozwolone postanowienia wzorca umownego, ma sku-
tek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia 
wzorca umowy do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone 
(art. 47943 k.p.c.). Powyższe postępowanie sądowe stanowi tzw. abstrakcyjną kontrolę 
wzorców umownych.

Prezes UOKiK nie posiada kompetencji do udzielania porad prawnych konsu-
mentom ani przedsiębiorcom. Prezes UOKiK kontroluje przestrzeganie przez przed-
siębiorców przepisów prawa wyłącznie w toku prowadzonych w interesie publicznym 
postępowań administracyjnych w sprawie stosowania praktyk naruszających zbioro-
we interesy konsumentów lub wytaczając samodzielnie powództwa o uznanie posta-
nowień wzorców umowy za niedozwolone. W sytuacjach takich jak opisana w piśmie 
KASTOR SA, tj. wystąpienia przez stowarzyszenie ochrony konsumentów z powódz-
twem o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone przeciwko przedsię-
biorcy stosującemu ten wzorzec, Prezes UOKiK nie posiada żadnych kompetencji do 
działania.

Odnosząc powyższe wyjaśnienia do stanu faktycznego przedstawionego w piśmie 
KASTOR SA pragnę zwrócić uwagę, że ewentualne zawarcie przez przedsiębiorcę ugo-
dy ze wspomnianym w tym piśmie stowarzyszeniem, nie uchroniłoby przedsiębiorcy 
przed ewentualnymi wystąpieniami innych podobnych organizacji konsumenckich 
działających na analogicznych zasadach, które w terminie do sześciu miesięcy od 
daty zaniechania stosowania kwestionowanych postanowień wzorców umowy mogą 
wystąpić do SOKiK z powództwem o uznanie tych postanowień za niedozwolone.

Pragnę również zwrócić uwagę, że ostatnie orzecznictwo SOKiK, jak i Sądu Ape-
lacyjnego w Warszawie, rozpoznającego apelacje od wyroków SOKiK, zaczyna kształ-
tować linię orzeczniczą zapobiegającą nieuzasadnionemu nadmiernemu rozrostowi 
rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Sądy te odrzucają 
pozwy w zakresie, w jakim powód żąda uznania za niedozwolone postanowienia toż-
samego z postanowieniami już wpisanymi do tego rejestru. Jak wskazano powyżej, 
prawomocność wyroków uznających postanowienia wzorców umów za niedozwolone, 
od chwili wpisu do ww. rejestru, jest rozszerzona na wszystkich innych przedsiębior-
ców, którzy mogliby stosować te postanowienia we wzorcach umów. Z jednej strony 
oznacza to, że stosowanie tych postanowień przez jakiegokolwiek przedsiębiorcę w re-
lacjach z konsumentami jest zakazane, a z drugiej strony daje podstawę do odrzuce-
nia pozwu przez sąd w przypadku, gdyby wystąpiono o uznanie za niedozwolone tego 
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samego lub podobnego postanowienia użytego we wzorcu umownym przez innego 
przedsiębiorcę. Zgodnie bowiem z art. 199 §1 pkt 2 k.p.c. sąd odrzuca pozew jeżeli o to 
samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już 
prawomocnie osądzona.

W kontekście powyższego należy również zauważyć, że zgodnie z art. 24 ust. 1 
i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) stosowanie przez przedsiębiorców postano-
wień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy 
uznanych za niedozwolone stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsu-
mentów i jest zakazane. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za, choćby 
nieumyślne, naruszenie zakazu stosowania ww. praktyk,  Prezes UOKiK może nałożyć 
na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiąg-
niętego przez niego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Ponadto informuję, że Prezes UOKiK angażuje się w proces legislacyjny mający 
na celu reformę rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. 
Prezes UOKiK przeprowadził w 2011 r. proces szerokich konsultacji, których celem 
było uzyskanie opinii odnośnie do kierunku zmian zasad funkcjonowania rejestru po-
stanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Konsultacje przeprowadzono 
z udziałem 42 podmiotów reprezentujących sądownictwo, administrację publiczną, 
pozarządowe organizacje społeczne zrzeszające zarówno przedsiębiorców, jak i konsu-
mentów oraz izby gospodarcze.

Na początku 2012 r. zostały zainicjowane przez Prezesa UOKiK prace legislacyj-
ne nad reformą systemu abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umowy oraz 
funkcjonowania rejestru. Z uwagi na fakt, że materia ta dotyczy przepisów Kodeksu 
cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, gospodarzem prowadzonych prac 
jest Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. 
W Ministerstwie Sprawiedliwości został przygotowany projekt założeń projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 
który znajduje się obecnie na etapie zgłoszenia go do wykazu prac legislacyjnych Rady 
Ministrów (Zespół do Spraw Programowania Prac Rządu). Projekt ten obejmuje zmiany 
przepisów postępowania oraz przepisów prawa materialnego dotyczące abstrakcyjnej 
kontroli postanowień wzorców umowy, a także utworzenie i prowadzenie przez Preze-
sa Urzędu nowego rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

Jednocześnie informuję, że Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK („DDK”) 
odnotował we wrześniu 2013 r. sygnał dotyczący działalności Stowarzyszenia Ochro-
ny Konsumentów PATRONUS z siedzibą w Łodzi („Stowarzyszenie”). Wynikało z niego, 
że ww. Stowarzyszenie może prowadzić działalność niezgodną z celem stowarzyszenia, 
którym jest inicjowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę prawną obywateli, 
a w szczególności ochronę prawną konsumentów, poprzez proponowanie przedsię-
biorcom stosującym niedozwolone postanowienia wzorców umowy zawarcia ugody 
przedsądowej wiążącej się z wpłatą środków pieniężnych na cele statutowe Stowarzy-
szenia. Zawiadomienie zostało przekazane przez DDK do Prezydenta Miasta Łodzi na 
podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzysze-
niach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 t.j. ze zm.). Ww. organ poinformował DDK, że 
zwrócił się do Stowarzyszenia o udzielenie stosownych wyjaśnień, jak również wystą-
pił z wnioskiem o kontrolę Stowarzyszenia do właściwego Urzędu Skarbowego oraz 
właściwej Prokuratury.

Z poważaniem 
 
z up.  PREZESA 
URZĘDU OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
Wiceprezes 
Jarosław Król
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z apelem Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych 

w Polsce z dnia 18 grudnia 2013 r. zwracam się do Pana Ministra z prośbą 
o udzielenie informacji dotyczących planowanych zmian w ustawie o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ocenie Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce suge-
rowane zmiany umożliwią wszystkim internistom i pediatrom pracę w za-
kresie podstawowej opieki zdrowotnej poza modelem medycyny rodzinnej. 
Nowelizacja ustawy doprowadzi do fragmentaryzacji świadczeń, wydłuży 
kolejki do niezbędnych badań i konsultacji specjalistycznych, ograniczy do-
stęp do wszechstronnej opieki medycznej, zwiększy nierówności w ochronie 
zdrowia i spowoduje nieuniknioną eskalację kosztów.

Ponadto wymienione stowarzyszenie wskazuje na zmianę kierunku, jeś-
li chodzi o budowaną od ponad dwudziestu lat opiekę zdrowotną opartą na 
medycynie rodzinnej. Takie działania są sprzeczne z trendem wyznaczonym 
przez światowe organizacje zdrowia, które zalecają skupienie się na pod-
stawowej opiece zdrowotnej jako najistotniejszym elemencie nowoczesnego 
systemu. Po wprowadzeniu proponowanych zmian system opieki zdrowot-
nej przyjmie formę, która w przeszłości się nie sprawdziła.

W związku z tym proszę o udzielenie informacji na temat przesłanek 
wprowadzenia proponowanych zmian oraz ich zasadności.

Z poważaniem 
Andrzej Person

�Odpowiedź

Warszawa, 2014.01.31

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Pana Andrzeja Persona pod-

czas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 stycznia 2014 r., przesłanego przy piśmie 
nr BPS/043-47-2032/14 z dnia 15 grudnia 2014 r., dotyczące rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1849), uprzejmie 
wyjaśniam.

Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest 
rozszerzenie (w dodawanym art. 55 ust. 2a) możliwości udzielania świadczeń zdrowot-
nych w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach systemu powszechnego ubezpiecze-
nia zdrowotnego przez lekarzy pediatrów i lekarzy internistów poprzez otwarcie tego 
segmentu świadczeń zdrowotnych dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację I stopnia 
w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii. Wskazany art. 55 ust. 2a w wersji 
projektu skierowanego przez Radę Ministrów do Sejmu RP brzmi następująco:
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„2a. Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może udzielać lekarz, 
z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który 
jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł 
umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:

1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3) posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób 

wewnętrznych, lub
5) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
– w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, z za-

strzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 166, poz. 1172), zwany dalej „lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej”.

Zgodnie z projektowanym przepisem, warunkiem udzielania świadczeń w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy internistów oraz pediatrów będzie wy-
móg udzielania tych świadczeń w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpo-
wiednimi dokumentami. Oznacza to, że lekarze pediatrzy i interniści, którzy na mocy 
tej nowelizacji będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdro-
wotnej będą mogli udzielać tych świadczeń wyłącznie w ramach posiadanej specja-
lizacji – lekarz pediatra będzie udzielać świadczeń z: podstawowej opieki zdrowotnej 
tylko w zakresie pediatrii, a lekarz internista – w zakresie chorób wewnętrznych. Pod-
kreślenia wymaga fakt, że ww. lekarze nie uzyskują uprawnień lekarza rodzinnego. 
W związku z tym nie będzie konieczności szkolenia tych lekarzy przez przynajmniej 
6 miesięcy w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Główną przesłanką do opracowania powyższych zmian ustawowych jest właściwe 
zabezpieczenie świadczeń dla dzieci i dorosłych, a w szczególności uzyskanie przez dzieci 
lepszej dostępności do świadczeń lekarza pediatry w podstawowej opiece zdrowotnej.

Obowiązująca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w syste-
mie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jest wynikiem zmian 
ustawowych z roku 2007 r., których głównym celem była implementacja przepisów, 
obowiązującej wówczas dyrektywy Rady 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mają-
cej na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dy-
plomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji. 
Wynikiem tych zmian, obok, wymaganego przez Dyrektywę, potwierdzenia uprawnień 
lekarzy medycyny rodzinnej było – nieznajdujące podstawy w jej przepisach – zawę-
żenie świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyłącznie do 
świadczeń medycyny rodzinnej. Należy również zauważyć, że ww. ograniczenie sta-
ło w sprzeczności z ustawową, systemową definicją podstawowej opieki zdrowotnej, 
za którą uważa się (art. 5 pkt 27 ustawy o świadczeniach) świadczenia zdrowotne 
profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakre-
su medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opie-
ki zdrowotnej. Skutkowało to wyeliminowaniem pewnych grup lekarzy z udzielania 
świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej. Dotyczy to w szczególności lekarzy pe-
diatrów i lekarzy internistów. W rezultacie lekarze pediatrzy, którzy są profesjonalnie 
przygotowani do udzielania świadczeń zdrowotnych dzieciom, są tej możliwości poz-
bawieni, a dzieci mają ograniczony dostęp do świadczeń lekarza pediatry w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej.

Wprowadzana regulacja art. 55 ust. 2a uwzględnia także prawa nabyte lekarzy, 
o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), w tym lekarzy pediatrów i internistów. Le-
karze ci mogą udzielać świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie 
z uzyskanymi prawami nabytymi, tj. w takim zakresie, w jakim udzielają świadczeń 
w podstawowej opiece zdrowotnej lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie 
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medycyny rodzinnej lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny 
rodzinnej, lub posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej (do-
tychczasowi lekarze podstawowej opieki zdrowotnej).

Zgodnie z zasadą wyłącznej kompetencji Państw Członkowskich w organizacji sys-
temów ochrony zdrowia (wynikającą z art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej) to od Państw Członkowskich zależy m.in. jak będzie zorganizowany 
system podstawowej opieki zdrowotnej (pediatrzy pracują w podstawowej opiece zdro-
wotnej w wielu krajach UE). Ponadto zgodnie z art. 6 powyższego Traktatu Unia ma 
kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie 
lub uzupełnianie działań Państw Członkowskich. Do dziedzin takich działań o wymia-
rze europejskim należy m.in. ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego. Mając na uwa-
dze powyższe, rozszerzenie możliwości udzielania świadczeń w podstawowej opiece 
zdrowotnej przez lekarzy pediatrów i lekarzy internistów w wyniku otwarcia tego seg-
mentu świadczeń zdrowotnych dla lekarzy posiadających inne kwalifikacje niż tytuł 
specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej jest możliwe, z zastrzeżeniem, że lekarze 
ci udzielają świadczenia w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiedni-
mi dokumentami. Takie stanowisko Ministerstwa Zdrowia zostało potwierdzone przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wprowadzenie warunku udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej przez lekarzy internistów oraz pediatrów w zakresie swoich kwalifikacji 
potwierdzonych odpowiednimi dokumentami ma na celu zapewnienie zgodności usta-
wy z przepisami unijnymi, ale przede wszystkim właściwe zabezpieczenie świadczeń 
dla dzieci i dorosłych, a w szczególności uzyskanie przez dzieci lepszej dostępności 
do świadczeń lekarza pediatry w podstawowej opiece zdrowotnej. Dlatego też mając 
na uwadze zarówno dobro pacjentów jak i profesjonalizację i wzmocnienie systemu 
podstawowej opieki zdrowotnej, którego są elementem, lekarze rodzinni powinni być 
zwolennikami tych zmian jako poprawiających jakość udzielanych świadczeń.

W ramach konsultacji aprobatę dla rozwiązań zawartych w projekcie wyraziła Na-
czelna Rada Lekarska i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

Naczelna Rada Lekarska w stanowisku Nr 7/13/VI z dnia 24 maja 2013 r. w spra-
wie ww. projektu wyraziła opinię iż, „(...) popiera proponowane w nim rozszerzenie 
definicji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i tym samym stworzenie możliwości 
udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach sys-
temu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez lekarzy pediatrów i lekarzy in-
ternistów. Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że rozwiązanie to przyczyni sią do lep-
szego zabezpieczenia świadczeń z zakresu POZ zarówno dla dzieci jak też dorosłych 
pacjentów”.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w opinii nt. przedmiotowego projektu, 
przekazanej przy piśmie nr MZ.IV-112/13 z dnia 28 maja 2013 r., stwierdza: „Za-
rząd Krajowy OZZL popiera propozycją uzupełnienia definicji lekarza POZ o lekarza 
internistę i lekarza pediatrę. (...)”. W opinii Związku „Należy dodatkowo zwiększyć 
możliwość leczenia przez lekarzy POZ wprowadzając zasadę, że lekarz leczy to co 
potrafi, a nie to, co mu wolno zgodnie z administracyjnie ustalonym zakresem tzw. 
kompetencji lekarza POZ”.

Przedmiotowy projekt nie zmienia w żadnym zakresie kompetencji lekarzy rodzin-
nych. Jak wskazano powyżej proponowane rozwiązania zmierzają do wzmocnienia 
systemu podstawowej opieki zdrowotnej, a rozpoczęcie prac nad przedmiotowym pro-
jektem ustawy ma w swoich założeniach zapewnić pacjentom jak najlepszy dostęp do 
usług tych lekarzy, których wiedza, kompetencje i doświadczenie mogą być w podsta-
wowej opiece zdrowotnej wykorzystane.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W niniejszej interpelacji chciałbym zwrócić Pańską uwagę na problem, 

który pozornie może wydawać się mało istotny czy niedostrzegalny, niemniej 
dotyczy on wielu osób przewlekle chorych.

Kwestia dotyczy badań specjalistycznych, które są refundowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, ale w ściśle określonej liczbie przypadającej 
na pacjenta w roku kalendarzowym. W przypadku gdy mamy do czynienia 
z „rutynową” kontrolą lekarską, czyli badaniem wykonywanym sporadycz-
nie, nie wiąże się to z żadnym problemem. Natomiast w sytuacji, kiedy pa-
cjent przewlekle chory zmuszony jest wykonywać konkretne badanie czę-
ściej, aniżeli jest to przewidziane przez NFZ, wówczas musi ponieść koszty 
związane z „nadprogramowymi” badaniami.

Jako przykład chciałbym przywołać pacjentów cierpiących na schorze-
nia tarczycy. Nie są to przypadki rzadkie. Każdemu ubezpieczonemu w NFZ 
pacjentowi przysługuje badanie hormonu tyreotropowego (TSH) jeden raz do 
roku. Każde następne badanie jest już wykonywane odpłatnie. A jak wiado-
mo, w przypadku wielu osób (szczególnie tych, u których chorobę czy scho-
rzenie dopiero wykryto) sytuacja wymaga częstszego monitorowania pozio-
mu wymienionego hormonu. Sytuacja ta jest dla mnie niezrozumiała, ponie-
waż istnieje przecież szereg osób, które w ogóle nie korzystają z rzeczonego 
badania. Czy w takim układzie nie warto byłoby „przyznać” większą liczbę 
badań osobom, które tego potrzebują – posiadającym oczywiście odpowied-
nią dokumentację medyczną potwierdzającą dane schorzenie?

Czy Pan Minister dostrzega niniejszy problem i czy istnieje jakieś rozwią-
zanie, które poprawiłoby sytuację pacjentów?

Z poważaniem 
Marian Poślednik

�Odpowiedź

Warszawa, 2014.01.31

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Pana Mariana Poślednika, dotyczące 

badań specjalistycznych, przekazane przy piśmie Wicemarszałka Senatu RP, z dnia 
15 stycznia 2014 r., znak: BPS/043-47-2033/14, uprzejmie proszę o przyjęcie nastę-
pujących wyjaśnień.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 
ze zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, świadczeniobiorca ma zapewnione 
prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki 
laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdro-
wotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, zakwalifikowanych jako świadczenie 
gwarantowane.
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Ponadto, zapisy §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 
Nr 81, poz. 484), nakładają na świadczeniodawcę obowiązek udzielania świadczeń 
w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujących wykonanie niezbędnych ba-
dań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycz-
nych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

Dodatkowo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zobowiązany jest przepisa-
mi art. 55 ust. 2 ustawy o świadczeniach do zapewnienia świadczeniobiorcom w kosz-
tach własnej działalności również dostępu do badań diagnostycznych. Wykaz badań 
diagnostycznych, które zobowiązany jest wykonać i finansować lekarz POZ, a które są 
mu niezbędne przy realizacji świadczeń, określone zostały w części IV załącznika nr 1 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.13.1248). Lekarz 
POZ, w medycznie uzasadnionych przypadkach wynikających z prowadzonego przez 
niego procesu leczenia i diagnostyki, może także kierować na badania endoskopowe 
przewodu pokarmowego – kolonoskopię oraz gastroskopię, co wynika z określonych 
przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia warunków realizacji umów w rodzaju 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W przypadku natomiast, gdy lekarz POZ uzna to za konieczne kieruje świadczenio-
biorcę na konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne w celu dalszej diagnostyki 
i leczenia. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierujący świadczeniobiorcę do poradni 
specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, powinien dołączyć do skierowania:

– wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego 
posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi 
ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania 
stanowiącego przyczynę skierowania;

– istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym, 
oraz zastosowanym leczeniu,

zgodnie z regulacjami wynikającymi z §12 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeżeli świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania 
niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozo-
stających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia 
i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej, W sytuacji zaś, gdy świadczeniobiorca zostanie zakwa-
lifikowany do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia opera-
cyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne 
i konsultacje (§12 ust. 7 i 8 ww. rozporządzenia). Odnosząc się zatem do podnoszonej 
problematyki, w szczególności dotyczącej wykonywania badań diagnostycznych u pa-
cjentów cierpiących na schorzenia tarczycy, uprzejmie wyjaśniam, iż lekarz POZ może 
kierować jedynie na badanie poziomu hormonu tyreotropowego (TSH). Pozostałe ba-
dania związane z diagnostyką schorzeń tarczycy realizowane są w ramach ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. Niezgodny z przepisami prawa 
jest opisany przez Pana Senatora przykład wskazujący, iż „Każdemu ubezpieczonemu 
w NFZ pacjentowi przysługuje badanie hormonu tyreotropowego (TSH) jeden raz do 
roku. Każde następne badanie jest już wykonane odpłatnie”.

Przytoczone powyżej przepisy nie ograniczają bowiem uprawnień lekarzy ubezpie-
czenia zdrowotnego co do podejmowanych przez nich decyzji w zakresie diagnozowa-
nia schorzeń. Wyraźnie trzeba podkreślić, iż obowiązujące przepisy nie regulują kwe-
stii częstotliwości kierowania na badania. W związku z tym lekarz, w przypadku, gdy 
w jego ocenie zachodzi konieczność wykonania określonych badań diagnostycznych, 
powinien wystawić świadczeniobiorcy stosowne skierowanie na te badania.

Kto natomiast pobiera nienależne opłaty od ubezpieczonych za świadczenia objęte 
umową z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej oraz uniemożliwia lub ogranicza w poważnym stopniu dostęp świadczeniobiorców 
do świadczeń opieki zdrowotnej podlega karze grzywny, zgodnie z art. 193 ustawy 
o świadczeniach.
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Mając na względzie przedstawione powyżej informacje, uprzejmie wyjaśniam, iż 
ocena procesu diagnostyczno-terapeutycznego i wskazanie niezbędnych działań, któ-
re muszą być podjęte do jego prawidłowej realizacji pozostają w gestii lekarza prowa-
dzącego. Przepisy określające zasady wykonywania zawodu lekarza i sprawowanego 
nad jego wykonywaniem nadzoru merytorycznego zawarte zostały w ustawie z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, 
poz. 1634, ze zm.) oraz ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ze zm.). Według zapisów art. 4 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty – lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazania-
mi aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, 
rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą 
starannością. Częstotliwość kierowania na badania diagnostyczne, uzależniona jest 
więc wyłącznie od lekarza i powinna wynikać z prowadzonego przez niego procesu 
diagnostyczno-terapeutycznego.

Niemniej jednak należy wskazać, iż resort zdrowia dostrzega potrzebę zmian na 
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z tym w Ministerstwie Zdrowia 
od dłuższego czasu planowane są zmiany w systemie podstawowej opieki zdrowotnej 
mające na celu między innymi zwiększenie kompetencji lekarzy pierwszego kontak-
tu oraz zmianę sposobu finansowania podstawowej opieki zdrowotnej tak, aby były 
promowane efekty leczenia. Wszystkie wdrażane rozwiązania muszą być poprzedzone 
szczegółową analizą oraz konsultacjami prowadzonymi zgodnie z obowiązującą tech-
niką prawodawczą.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 

Janiny Sagatowskiej, Wiesława Dobkowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Andrzeja Pająka, Zdzisława Pupy, 

Krzysztofa Słonia oraz Henryka Górskiego

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

oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z zapytaniem odnośnie do zakresu finansowania rozwoju 

wsi i obszarów wiejskich ze środków polityki spójności. W szczególności pro-
simy o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy w perspektywie finansowej na lata 2007–2013 środki z funduszy 
spójności były wykorzystywane wyłącznie na rozwój miast, czy też z fun-
duszy tych wspierany był rozwój obszarów wiejskich? Jeśli wspierany był 
rozwój obszarów wiejskich, to prosimy o informację, jaki był kwotowy i pro-
centowy udział funduszy spójności wydanych na rzecz obszarów wiejskich 
w odniesieniu do całości tych funduszy.

2. W związku z deklaracjami rządowymi dotyczącymi przeznaczenia 
środków w kwocie 5 miliardów euro w ramach polityki spójności w nowej 
perspektywie finansowej na lata 2014–2020 w celu zrekompensowania 
ubytku środków na wspólną politykę rolną prosimy o wyjaśnienie, jaką 
część tej kwoty rząd zamierza przeznaczyć na:

a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu tech-
nicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej oraz optymalne wykorzystanie 
czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej;

b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności 
wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pra-
cujących w rolnictwie;

c) stabilizację rynków;
d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;
e) zapewnienie rozsądnych cen dostaw dla konsumentów.
Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz  Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski  Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk   Zdzisław Pupa 
Janina Sagatowska  Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski  Henryk Górski
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�Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 7 marca 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Wojciecha Skurkiewicza 

wspólnie z innymi senatorami podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 stycz-
nia uprzejmie przekazuję następujące informacje.

1. Celem strategicznym Narodowej Strategii Spójności 2007–2013 jest zwiększenie 
innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wzrost zatrudnienia 
oraz zwiększenie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
Zgodnie z założeniami, cel strategiczny osiągany jest poprzez realizację sześciu 
horyzontalnych celów szczegółowych, w tym poprzez Wyrównywanie szans roz-
wojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Środki 
polityki spójności na lata 2007–2013 umożliwiają wykorzystanie potencjału 
tych obszarów dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Z danych dotyczących wykorzystania środków wynika, iż obszary wiejskie wspie-
rane są bezpośrednio w  ramach NSRO. W okresie programowania 2007–2013 
obszary wiejskie korzystają ze wsparcia środków finansowych wszystkich kra-
jowych i regionalnych programów operacyjnych oprócz PO Pomoc Techniczna, 
ze względu na jego specyfikę.
Wsparcie na obszarach wiejskich przede wszystkim koncentruje się na rozbu-
dowie infrastruktury technicznej i społecznej, tworzeniu warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy poza rolnictwem, ochronie środowi-
ska, edukacji młodego pokolenia, jak również zapewnieniu lepszej dostępności 
do podstawowych usług, w tym szczególnie w zakresie ochrony zdrowia.

2. Interwencja krajowych programów operacyjnych, przyjętych przez Radę Mi-
nistrów w dniu 8 stycznia br. również będzie obejmowała obszary wiejskie. 
Każdy z programów określa sposób uwzględnienia tych obszarów, wskazując 
jednocześnie szacowaną kwotę interwencji przyczyniających się do ich rozwo-
ju, jako jednego z obszarów strategicznej interwencji państwa. Szacuje się, że 
w ramach programów krajowych przeznaczone zostanie na ww. kwestie ponad 
1,8 mld euro (Program Operacyjny Polska Cyfrowa – ok. 800 mln, Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – ok. 400 mln, Program Operacyj-
ny Wiedza Edukacja Rozwój – ok. 500 mln euro, Program Operacyjny Polska 
Wschodnia ok. 160 mln euro). Należy także podkreślić, że większość inwestycji 
podejmowanych z poziomu krajowego ma charakter horyzontalny, wpływa-
jąc korzystnie na poprawę jakości życia i rozwiązywanie istotnych problemów 
społecznych i gospodarczych, bez szczególnego rozróżniania pomiędzy obszary 
wiejskie i pozostałe.
Interwencje ukierunkowane na rozwój obszarów wiejskich będą podejmowane 
przede wszystkim w ramach regionalnych programów operacyjnych, zarządza-
nych przez samorząd województwa. W regionalnych programach operacyjnych 
są określane cele (zgodne ze strategią rozwoju województwa, która stanowi pod-
stawę dla przygotowania programu regionalnego) oraz adekwatne instrumenty 
wsparcia obszarów wiejskich. Obecnie w MIR trwa analiza regionalnych progra-
mów operacyjnych pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa, w ramach której 
zwraca się uwagę na zawarcie w RPO, wymaganych przez Umowę Partnerstwa 
informacji o sposobie uwzględnienia obszarów wiejskich w ramach programów. 
Dotychczasowa analiza RPO wskazuje, że samorządy województw w projektach 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 uwzględniają specyficzne potrzeby 
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obszarów wiejskich. Specyficzne rozwiązania lub dedykowane instrumenty na 
rzecz wsparcia obszarów wiejskich w regionalnych programach operacyjnych, 
np. preferencje w konkursach czy wydzielone działania lub poddziałania – w za-
leżności od decyzji instytucji zarządzających RPO – znajdą odzwierciedlenie 
w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych poszczególnych RPO.

Analizując możliwości efektywnego wspierania obszarów wiejskich z funduszy eu-
ropejskich, należy zaznaczyć, iż warunkiem powodzenia interwencji jest koordynacja 
właściwych polityk publicznych w szczególności WPR i WPRyb z polityką spójności 
w zakresie EFS, EFRR, EFRROW, EFMR.

Podkreślić należy iż polityka spójności nie stanowi rekompensaty zmniejszenia 
środków przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną. Działania z zakresu wydajności 
rolnictwa, stabilizacji rynków lub zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw nie wpi-
sują się w zakres polityki spójności. Programem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 
który realizował będzie powyższe działania jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
zarządzany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z poważaniem 
 
Marceli Niezgoda 
PODSEKRETARZ STANU

�Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 13 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-47-2034-MRRW/14 z dnia 15 stycznia 2014 r., 

dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Wojciecha Skurkiewicza wspólnie 
z innymi senatorami podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 stycznia 2014 r., 
przekazuję następujące informacje w odniesieniu do pyt. 2.

W pyt. 2. wymienione zostały cele wspólnej polityki rolnej (WPR) określone w ar-
tykule 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Działania służące 
realizacji tych celów prowadzone są z wykorzystaniem instrumentów WPR w ramach 
wspólnej organizacji rynków rolnych, płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich. Instrumenty te finansowane są przez dwa fundusze rolne UE: 
Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) oraz Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W ramach negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014–2020, w tym 
reformy WPR jako istotnego elementu tego procesu, Rząd RP uzyskał środki na po-
ziomie ok. 32,1 mld euro (w cenach bieżących) na sfinansowanie płatności bezpo-
średnich i działań rozwoju obszarów wiejskich przez ww. fundusze UE. Kwota ta jest 
o ok. 12% wyższa od środków unijnych, które Polska otrzymała w ramach perspekty-
wy finansowej 2007–2013.
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Jednocześnie przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów projekt 
Umowy Partnerstwa, tj. podstawowego dokumentu określającego strategię wykorzy-
stania środków z Funduszy UE w perspektywie programowania 2014–2020, zakła-
da, iż w ramach Polityki Spójności na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
planuje się przeznaczyć ok. 5,2 mld euro w formie dedykowanych instrumentów we 
właściwych programach krajowych i regionalnych. Interwencja z Polityki Spójności na 
obszarach wiejskich będzie wykorzystana w sposób odpowiadający celom tej polityki 
i koncentrować się będzie na: rozwoju przedsiębiorczości i lepszym wykorzystaniu 
kapitału ludzkiego, w tym reorientacji zawodowej rolników (ok. 1,5 mld euro), rewita-
lizacji społecznej i infrastrukturalnej (ok. 2 mld euro), infrastrukturze wodno-kanali-
zacyjnej i przeciwpowodziowej (ok. 1,7 mld euro; wg ustaleń RM na dwa ww. rodzaje 
infrastruktury zostaną ukierunkowane środki w wysokości odpowiednio 1,2 mld euro 
i 0,5 mld euro). Poza ww. dedykowanymi instrumentami, zakłada się możliwość 
wsparcia obszarów wiejskich w ramach pozostałych dziedzin, będących przedmiotem 
horyzontalnych działań Polityki Spójności, wdrażanych bez rozróżniania pomiędzy po-
szczególnymi typami obszarów.

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

Bohdana Paszkowskiego, Zdzisława Pupy, Bogdana Pęka, 
Roberta Mamątowa, Janiny Sagatowskiej, Krzysztofa Słonia, 
Jana Marii Jackowskiego, Macieja Klimy, Henryka Górskiego, 

Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka 
oraz Wiesława Dobkowskiego

skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej 
treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej 

z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem Macieja Laska

Szanowny Panie Przewodniczący!
Udzielając 5 grudnia 2013 r. odpowiedzi na nasze oświadczenie sena-

torskie z dnia 2 października 2013 r., stwierdził Pan, że samolot podczas 
kolizji z brzozą utracił duży fragment skrzydła (około 6 m) wraz z lotką.

Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaka była powierzchnia tego urwanego fragmentu skrzydła wraz 

z lotką oraz kto i kiedy dokonywał oględzin i pomiarów tego oderwanego 
fragmentu skrzydła?

2. Jaka była powierzchnia nośna samolotu do chwili kolizji z brzozą, 
a jaka po kolizji, jaką część powierzchni nośnej samolot utracił w wyniku tej 
kolizji, czy komisja w ogóle to badała? Jaką powierzchnię oderwanego skrzy-
dła i jaki procentowy ubytek sił nośnych założyła komisja do obliczenia, że 
samolot przed rozbiciem wykonał półbeczkę? Kto tych obliczeń dokonywał?

3. W cytowanej odpowiedzi z 5 grudnia ubiegłego roku podał Pan, że 
samolot przed kolizją z brzozą miał rozpiętość skrzydeł 37,55 m, a po kolizji, 
jak pan sam napisał, około 30 m. Jak to możliwe, że w wyniku utraty około 
6 m skrzydła (taką wielkość też Pan sam nam podał) samolot utracił ponad 
7,5 m rozpiętości skrzydeł? Jaką utratę rozpiętości skrzydeł, na podstawie 
czego ustaloną, przyjęto do obliczeń prowadzących do wniosku, że samolot 
po kolizji z brzozą wykonał półbeczkę?

4. Kto, i kiedy, z członków komisji dokonywał pomiaru brzozy, kto usta-
lił, że została ona uderzona na wysokości 5,1 m, mimo że według ustaleń 
prokuratury przełamanie brzozy nastąpiło na wysokości 6,66 m? Czy jest 
technicznie możliwe, aby przełamanie brzozy nastąpiło nie w miejscu ude-
rzenia w nią skrzydła, lecz powyżej tego miejsca? Jaką wysokość przełama-
nia brzozy komisja przyjęła do obliczeń, na podstawie których ustaliła, że 
samolot wykonał półbeczkę?

5. Jaka była długość i jaka była masa odłamanego fragmentu (wierz-
chołka) brzozy? Kto ze składu komisji i kiedy dokonywał oględzin, badań 
i pomiarów tego fragmentu?

6. Czy w brzozie ujawniono wbite w nią fragmenty samolotu, a jeśli tak, 
ile tych fragmentów było, jaka była ich wielkość i masa, z jakich części sa-
molotu one pochodziły, a także kto ze składu komisji i kiedy dokonywał oglę-
dzin i pomiarów tych szczątków samolotu ujawnionych w brzozie?

7. Czy po zakończeniu prac komisji i ogłoszeniu oficjalnego raportu koń-
cowego komisja zlecała jeszcze jakieś badania i ekspertyzy dotyczące ka-
tastrofy smoleńskiej, jeśli tak, to jakie ekspertyzy, kto je wykonywał i jakie 
były koszty ich opracowania?

Prosimy o przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem   Janina Sagatowska 
Wojciech Skurkiewicz  Krzysztof Słoń 
Grzegorz Wojciechowski  Jan Maria Jackowski 
Przemysław Błaszczyk  Maciej Klima 
Bohdan Paszkowski  Henryk Górski 
Zdzisław Pupa   Marek Martynowski 
Bogdan Pęk   Andrzej Pająk 
Robert Mamątow  Wiesław Dobkowski
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�Odpowiedź

Warszawa, 5 lutego 2014 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone na 47. posiedzeniu Senatu poniżej zamiesz-

czam odpowiedzi Zespołu na zawarte w ww. oświadczeniu pytania.
Ad 1: W odległości 855 m od progu pasa nastąpiło uderzenie lewego skrzydła 

w dużą brzozę o średnicy 30–40 cm na wysokości około 5,1 m, które dopro-
wadziło do oderwania dużego fragmentu (około 6 m) lewego skrzydła wraz 
z lotką. Środek ciężkości samolotu znajdował się wtedy około 1,1 m powyżej 
progu drogi startowej, kąt przechylenia wynosił około -2,5o (przechylenie 
w lewo), a pochylenia wzrósł do 12,8o. Powierzchnia oderwanego fragmentu 
lewego skrzydła wraz częścią skrzydła zniszczoną w trakcie kontaktu z brzo-
zą wyniosła co najmniej 18 m2.
Czynności związane z badaniem wypadku samolotu Tu-154M nr 101 były 
prowadzone na miejscu wypadku przez grupę polskich specjalistów z In-
spektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lo-
tów, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojskowego Instytutu Medycyny 
Lotniczej, Dowództwa Sił Powietrznych, Państwowej Komisji Badania Wy-
padków Lotniczych oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Specja-
liści ci dotarli na miejsce wypadku w dniach 10 i 11 kwietnia 2010 roku 
i pozostali w Smoleńsku do czasu zakończenia prac na miejscu wypadku 
przez Akredytowanego przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Ed-
munda Klicha. Decyzją nr 130/MON Ministra Obrony Narodowej część 
tych osób weszła w skład Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnic-
twa Państwowego wyznaczonej do zbadania przyczyny zdarzenia lotniczego 
nr 192/2010/11. W ramach powierzonych im zadań wykonywali czynności 
badawcze w Smoleńsku do dnia 21 kwietnia 2010 r. W ramach tych czynno-
ści dokonali, między innymi, pomiarów, oględzin wraku, miejsca wypadku 
i inwentaryzacji przeszkód, w tym również drzew, w które uderzył samolot 
Tu-154M. Wyniki tych prac zostały zawarte w Raporcie końcowym, Proto-
kole z badania oraz załącznikach do ww. dokumentów.
Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 
2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Bada-
nia Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, działalność Komisji 
w czasie badania wypadku lotniczego ma charakter niejawny, a o zakresie 
upublicznienia informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. §14a pkt 4) decyduje Prezes Rady Mini-
strów. Informacja o tym, który z ekspertów wykonywał konkretne działania, 
zgodnie z zasadami obowiązującymi przy badaniu wypadków lotniczych, nie 
podlega upublicznieniu.

Ad 2: W obliczeniach aerodynamicznych całkowita siła nośna samolotu jest sumą 
sił generowanych na powierzchniach nośnych (np. powierzchni skrzydła 
i usterzenia poziomego). Wartości sił aerodynamicznych możemy wyznaczyć 
poprzez badania w tunelu aerodynamicznym (np. wagowe) lub wykorzystu-
jąc metody aerodynamiki numerycznej oparte np. o rozwiązanie równania 
opływu potencjalnego, Eulera czy Naviera-Stokesa. Na podstawie tych obli-
czeń wyznaczane są tzw. charakterystyki aerodynamiczne danego samolotu, 
czyli współczynniki sił i momentów aerodynamicznych wykorzystywane póź-
niej w obliczeniach mechaniki lotu, obciążeń czy symulacji ruchu poprzez 
rozwiązanie układu równań różniczkowych opisujących przestrzenny ruch 
samolotu na potrzeby np. symulatorów lotu. W tym celu siły i momenty ae-
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rodynamiczne (uzyskane podczas obliczeń opartych o metody aerodynamiki 
numerycznej lub pomierzone w tunelu aerodynamicznym) odnoszone są do 
tzw. powierzchni odniesieniowej tj. powierzchni przyjętej dla danego samo-
lotu jako powierzchnia, którą wykorzystuje się, aby poprawnie obliczyć siły 
i momenty aerodynamiczne z wyznaczonych wcześniej współczynników sił 
i momentów. Jest to najczęściej powierzchnia skrzydła dla samolotu w kon-
figuracji „gładkiej” tzn. bez wypuszczonych klap i slotów. Oczywistym jest, 
że wypuszczenie mechanizacji zmienia fizyczną powierzchnię skrzydła, jed-
nak do obliczeń używa się powierzchni odniesieniowej, a nie powierzchni 
„fizycznej”. Jeżeli w modelu dokonuje się zmian konfiguracji np. poprzez 
wysunięcie klap, to chociaż „fizyczna” powierzchnia rośnie, to do obliczenia 
współczynnika np. siły nośnej nadal używa się tej samej powierzchni odnie-
sieniowej różniącej się od aktualnej powierzchni „fizycznej”. Przyrost współ-
czynnika siły nośnej (uzyskany z badań modelu w tunelu aerodynamicznym 
lub obliczony z metod aerodynamiki numerycznej) zawiera w sobie zatem 
zarówno efekt wychylenia klap o określony kąt, jak i efekt przyrostu po-
wierzchni „fizycznej”.
Powierzchnia skrzydła podawana w danych literaturowych wynosi 201 m2 
(lub 180 m2 bez tzw. napływów), natomiast powierzchnia odniesieniowa sa-
molotu Tu-154M używana do obliczeń aerodynamicznych opartych o cha-
rakterystyki zawarte np. w [Ligum T.I., Skripniczenki S. J., Aerodinamika 
samolieta Tu-154, Izd. Transport, 1977], to 180 m2. Podsumowując, ważne 
jest przyjęcie do obliczeń tej wartości powierzchni odniesieniowej, która zo-
stała użyta przy wyznaczaniu charakterystyk aerodynamicznych tj. współ-
czynników sił i momentów aerodynamicznych.
W wyniku zderzenia z brzozą samolot utracił co najmniej 10% powierzchni noś- 
nej (powierzchnia oderwanego fragmentu skrzydła oraz część skrzydła znisz-
czona przez drzewo). Trzeba jednak pamiętać, że siła nośna zależy nie tylko 
od powierzchni, ale i od charakterystyki aerodynamicznej płata, a ta w wyni-
ku zderzeń z przeszkodami, powodującymi liczne uszkodzenia slotów i klap, 
uległa znacznemu i niemożliwemu do dokładnego określenia pogorszeniu. Ze 
względu na istnienie dowodów rzeczowych, jednoznacznie potwierdzających 
przebieg lotu (zapisy rejestratorów, ślady na drzewach, charakter zniszczeń 
konstrukcji samolotu), oraz wspomnianą powyżej niemożliwość dokładnego 
określenia charakterystyki aerodynamicznej uszkodzonych skrzydeł, Komi-
sja nie prowadziła szczegółowych obliczeń aerodynamicznych.
Należy tutaj podkreślić, że zadaniem komisji badającej wypadek jest okreś-
lenie jego przyczyn i zaproponowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, 
nie jest jej zadaniem, co należy podkreślić, wskazanie winnych czy odpowie-
dzialnych za zaistnienie czy przebieg badanego zdarzenia. Przyczyną wypadku 
było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędko-
ści opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy 
kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. 
Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmen-
tu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności 
samolotu i zderzenia z ziemią. Szczegółowa analiza fazy lotu od zderzenia 
z brzozą, wskutek którego doszło do oderwania fragmentu lewego skrzydła 
samolotu, do zderzenia z ziemią, przy posiadanych przez Komisję obiektyw-
nych danych zawartych w rejestratorach parametrów lotu i dźwięków w ka-
binie, śladach zderzeń samolotu z kolejnymi przeszkodami oraz zeznaniami 
świadków, z punktu widzenia celu pracy Komisji tj. określenia przyczyny czy 
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa nie była celowa. Zgodnie z ustaleniami 
poczynionymi na podstawie dostępnych dokumentów pochodzących przede 
wszystkim ze źródeł polskich (dokumentacja wyszkoleniowa załogi, obsługa 
techniczna samolotu, zasady i proces przygotowania operacyjnego do lotu, 
itd.) Komisja sformułowała szereg zaleceń dotyczących niezbędnych zmian 
systemu przewozu najważniejszych osób w naszym Państwie. Zalecenia te 
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miały na celu wprowadzenie takich korekt, które zapobiegną w przyszłości 
zaistnieniu wypadku w transporcie lotniczym tzw. „VIP-ów”. Do wskazania 
tych zaleceń, czyli realizacji powierzonych Komisji zadań, nie była koniecz-
na analiza procesu rozpadu samolotu po uderzeniu w przeszkody. Dla Ko-
misji najważniejsza była odpowiedź na pytanie dlaczego samolot znalazł się 
na wysokości i w miejscu, w którym w aktualnie panujących warunkach 
atmosferycznych nie powinien był się znaleźć. Zapisy z pokładowego rejestra-
tora parametrów lotów, a także głosów (dźwięków) w kabinie, jednoznacznie 
wskazują na pełną kontrolę przez załogę wykonywanych działań do momentu 
zderzenia z przeszkodami. Na takie stwierdzenia pozwalają dostępne obiek-
tywne źródła danych i informacji jakimi są rejestratory pokładowe. Ignorowa-
nie i próby zdyskredytowania i podważenia ustaleń Komisji, w szczególności 
sformułowanych przez nią zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, mogą dopro-
wadzić w przyszłości do wystąpienia kolejnych katastrof.

Ad 3: Ze względu na istnienie dowodów rzeczowych, jednoznacznie potwierdza-
jących przebieg lotu (zapisy rejestratorów, ślady na drzewach, charakter 
zniszczeń konstrukcji samolotu) Komisja nie prowadziła szczegółowych ob-
liczeń aerodynamicznych (szczegółowo zostało to opisane w odpowiedzi na 
pytanie 2).

Ad 4: Odpowiedź została zawarta w odpowiedzi na pytania 2 i 3.
Ad 5: Komisja nie dokonała szczegółowych pomiarów długości odłamanego frag-

mentu brzozy, ponieważ informacje te nie miały znaczenia dla celu prowa-
dzenia badania przyczyn wypadku.

Ad 6: W pniu brzozy znaleziono trzy większe fragmenty struktury lewego skrzydła 
samolotu o wielkości rzędu kilkunastu cm oraz szereg mniejszych. Komi-
sja nie mierzyła masy tych fragmentów ze względu na nieprzydatność tych 
informacji dla realizacji celu badania przyczyn wypadku. Komisje badania 
wypadków lotniczych sygnują swoje ustalenia kolegialnie, imię i nazwisko 
jednego z członków podawane jest tylko w przypadku zgłoszenia przez niego 
zdania odrębnego, sprzecznego ze zdaniem Komisji, i jest to jedyna forma 
indywidualizacji przedstawianych informacji. Zgodnie z odpowiedzią udzie-
loną na pytanie 1, informacja o tym, który z ekspertów wykonywał konkret-
ne działania, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy badaniu wypadków 
lotniczych, nie podlega upublicznieniu.

Ad 7: System prowadzenia badań zdarzeń lotniczych w celach profilaktycznych 
przewiduje możliwość wznowienia badań w przypadku pojawienia się no-
wych faktów mogących mieć wpływ na określenie przyczyny, okoliczności 
czy zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Wszyscy członkowie tzw. Komisji 
Millera podejmując decyzję o zakończeniu badania na danym etapie mieli 
wiedzę o możliwości wznowienia badań w przyszłości.
Komisja po zakończeniu badania wypadku samolotu Tu-154M nie zlecała 
wykonania dodatkowych ekspertyz, gdyż nie pojawiły się żadne nowe infor-
macje mogące mieć wpływ na określoną przyczynę wypadku oraz zapropo-
nowane zalecenia dot. bezpieczeństwa i nie było potrzeby wznowienia za-
kończonego badania.

Z wyrazami szacunku 
 
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU 
Maciej Lasek
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bohdana Paszkowskiego, Wiesława Dobkowskiego, 

Wojciecha Skurkiewicza, Zdzisława Pupy, Krzysztofa Słonia, 
Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego, Andrzeja Pająka, 

Bogdana Pęka, Macieja Klimy, Marka Martynowskiego, 
Roberta Mamątowa, Przemysława Błaszczyka 

oraz Janiny Sagatowskiej

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym zakresu obowiązujących ulg 

i zwolnień w podatku rolnym. W szczególności chodzi o zwolnienie w po-
datku rolnym w przypadku, gdy ktoś dzierżawi grunt, a następnie go kupi. 
Jak wynika z naszych informacji, każdy organ podatkowy stosuje przepisy 
inaczej. Ponadto orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednolite.

Prosimy także o wyjaśnienie przypadków szczególnych, na przykład jeś- 
li rolnik ma umowę dzierżawy na dziesięć lat. Czy jest to trwałe zagospo-
darowanie? Jak należy traktować umowy, które zostały zawarte na czas 
nieokreślony? W którym z tych przypadków przysługuje zdaniem Panów Mi-
nistrów ulga w podatku rolnym, a w którym nie?

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem   Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski  Andrzej Pająk 
Bohdan Paszkowski  Bogdan Pęk 
Wiesław Dobkowski  Maciej Klima 
Wojciech Skurkiewicz  Marek Martynowski 
Zdzisław Pupa   Robert Mamątow 
Krzysztof Słoń   Przemysław Błaszczyk 
Henryk Górski   Janina Sagatowska

�Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 31 stycznia 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Grzegorza Woj-

ciechowskiego wraz z innymi senatorami podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 
10 stycznia 2014 r., nadesłane przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 15 stycznia 
2014 r. znak: BPS/043-47-2036-MF/14, uprzejmie informuję.

W myśl art. 12 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1381) od podatku rolnego zwalnia się grunty przeznaczone na 
utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do po-
wierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, na-
byte w drodze umowy sprzedaży,
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b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe 

zagospodarowanie.
Przesłanką stosowania zwolnienia jest utworzenie nowego lub powiększenie ist-

niejącego gospodarstwa rolnego w wyniku wymienionych w przepisie czynności.
Gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 1 

ustawy o podatku rolnym, jako obszar gruntów, o których mowa w art. 1 tej ustawy, 
tj. gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub 
jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni 
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdują-
cych się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, 
w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zakres podmiotowy podatku rolnego został określony w art. 3 ustawy o podatku 
rolnym. Na podstawie ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 tego przepisu dzierżawca jest podatni-
kiem podatku rolnego wyłącznie w odniesieniu do gruntów stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz do gruntów gospodar-
stwa rolnego w całości lub w części wydzierżawionych na podstawie umowy zawartej 
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczą-
cych uzyskiwania rent strukturalnych.

Powyższe prowadzi do wniosku, że jeżeli podatnik podatku rolnego nabył w drodze 
umowy sprzedaży prawo własności gruntów, które uprzednio wchodziły w skład jego 
gospodarstwa rolnego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, i był z tego 
tytułu zobowiązany do zapłaty podatku, to brak jest przesłanek do zastosowania zwol-
nienia o jakim mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatku rolnym. Nabycie 
uprzednio dzierżawionych gruntów w takiej sytuacji oznacza bowiem wyłącznie zmia-
nę tytułu prawnego, która nie powoduje utworzenia ani powiększenia gospodarstwa 
rolnego, co jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z ww. zwolnienia.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku rolnym zastosowanie zwolnienia w związ-
ku z nabyciem gruntów jest natomiast możliwe w odniesieniu do tych gruntów, które 
uprzednio były przedmiotem dzierżawy, ale nie wchodziły w skład gospodarstwa rol-
nego wydzierżawiającego, tj. nie powodowały przeniesienia obowiązku podatkowego 
na dzierżawcę.

Tym samym należy odróżnić umowę dzierżawy zawartą w trybie przepisów ko-
deksu cywilnego od umowy dzierżawy zawartej w trybie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników oraz przepisów o rentach strukturalnych.

Powyższe znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie, w tym m.in. w wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. sygn. akt II FSK 1624/08, 
w którym sąd jednoznacznie orzekł, iż przepis art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o po-
datku rolnym wyraźnie wiąże nabycie gruntu (w drodze sprzedaży) z powiększeniem 
już istniejącego gospodarstwa rolnego, a nie z powiększeniem majątku rolnika.

Jednocześnie należy zauważyć, że stosownie do brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 4 
ustawy o podatku rolnym okres, na jaki została zawarta umowa dzierżawy nie stanowi 
przesłanki warunkującej zasadność przyznania zwolnienia i ulgi z tytułu późniejszego 
nabycia tych gruntów.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Dorota Podedworna-Tarnowska
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Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2014.02.07

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

wspólnie z innymi senatorami podczas 47. posiedzenia Senatu RP w sprawie zakresu 
ulg i zwolnień w podatku rolnym (pismo z dnia 15 stycznia 2014 r. znak BPS/043-47-
-2036-MRRW/14) – uwzględniając stanowisko Ministra Finansów, który jest właściwy 
w zakresie podatków w tym podatku rolnego uprzejmie informuję Pana Marszałka, że 
zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podat-
ku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381) z podatku rolnego zwolnione są m.in. grunty 
przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już ist-
niejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, na-
byte w drodze umowy sprzedaży,

b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe 

zagospodarowanie.
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Ad-

ministracyjnego, powyższy przepis wiąże nabycie gruntu (w drodze sprzedaży) z po-
większeniem już istniejącego gospodarstwa lub utworzeniem nowego gospodarstwa, 
a nie z powiększeniem majątku rolnika. Natomiast jeżeli podatnik podatku rolnego 
nabył w drodze umowy sprzedaży prawo własności gruntów, które uprzednio wchodzi-
ły w skład jego gospodarstwa rolnego i z tego tytułu ciążył na nim obowiązek zapłaty 
podatku rolnego, to nabycie tych gruntów nie powoduje utworzenia ani powiększenia 
gospodarstwa rolnego, a jedynie zmianę tytułu prawnego.

A zatem zwolnienie z tytułu nabycia gruntów jest możliwe w odniesieniu do tych 
gruntów, które były wcześniej przedmiotem dzierżawy, ale nie wchodziły w skład go-
spodarstwa rolnego wydzierżawiającego, tj. umowa dzierżawy nie skutkowała prze-
niesieniem na podstawie ustawy o podatku rolnym obowiązku podatkowego na dzier-
żawcę.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Janiny Sagatowskiej, Wiesława Dobkowskiego, 

Jana Marii Jackowskiego, Andrzeja Pająka, 
Wojciecha Skurkiewicza, Zdzisława Pupy, 
Krzysztofa Słonia oraz Henryka Górskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Na posiedzeniach senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi byliśmy 

informowani przez przedstawicieli resortu rolnictwa o istniejących i plano-
wanych krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa po 2013 r. W związku 
z licznymi zapytaniami i wątpliwościami rolników w zakresie wsparcia, ja-
kiego mogą się spodziewać ze strony rządu od nowego roku, prosimy Pana 
Ministra o informację, jakiego rodzaju wsparcie krajowe będzie możliwe od 
stycznia 2014 r. Panie Ministrze, prosimy o dokładne informacje, na jakie 
kredyty z dopłatą do oprocentowania mogą liczyć rolnicy.

Dodatkowo prosimy o szczegółowe informacje dotyczące zakresu, jak 
i wielkości środków wsparcia krajowego realizowanego przez poszczególne 
państwa członkowskie UE.

Z góry dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk   Wojciech Skurkiewicz 
Janina Sagatowska  Zdzisław Pupa 
Wiesław Dobkowski  Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski  Henryk Górski

��Odpowiedź

Warszawa, 2014.02.18

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

wspólnie z innymi senatorami podczas 47. posiedzenia Senatu RP w sprawie zakre-
su wsparcia krajowego udzielanego od 1 stycznia 2014 r. (pismo z dnia 15 stycznia 
2014 r. znak BPS/043-47-2037/14) – uprzejmie informuję Pana Marszałka, że roz-
porządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sto-
sowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9) wprowadzone 
zostały zmiany w warunkach udzielania pomocy de minimis w rolnictwie, w tym:

– podwyższono limit pomocy dla jednego przedsiębiorstwa rolnego do wysokości 
15.000 euro (z 7.500 euro),

– podwyższono limit pomocy de minimis udzielanej przez Polskę do wysokości: 
225.700.000 euro (z 119.542.500 euro).

W 2014 r. kontynuowane będzie udzielanie pomocy publicznej w formule de mini-
mis m.in. na podstawie:
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1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektó-
rych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 243) – dopłaty do zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, 
z późn. zm.), ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieru-
chomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1142, z późn. zm.) 
odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie w części lub w całości wraz odset-
kami przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji;

3) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.) – umarzanie w całości lub w części, 
rozkładanie na raty lub odraczanie terminów spłat wierzytelności Funduszu 
Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa przez Prezesa Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa;

4) ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1403) – udzielanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społecz-
ne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płat-
ności składek i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości 
lub w części bieżących składek;

5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 749 z późn. zm.) – wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz urzędy skarbowe 
mogą w uzasadnionych przypadkach odroczyć termin płatności podatku lub 
rozłożyć zapłatę podatku na raty; odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaleg-
łości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzyć w całości lub w części 
zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną;

6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 674) oraz rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Fun-
duszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na 
podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 457) – refundacja kosztów wypo-
sażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;

7) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 
z późn. zm.) – pomoc na naprawę uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia 
ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach 
działania 5 zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2004–2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zale-
sianie gruntów innych niż rolne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013;

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885, z późn. zm.) – dysponent części budżetowej, w tym Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względa-
mi społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi 
dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa, w zakresie określo-
nym w tej ustawie, może umorzyć część należności, odroczyć terminy spłaty 
całości lub części należności, rozłożyć na raty płatność całości lub części należ-
ności.

Ponadto rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1114/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1857/2006 w odniesieniu do okresu jego sto-
sowania (Dz. Urz. UE L 298 z dnia 08.11.2013, str. 34) wydłużono obowiązywanie 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 do dnia 30 czerwca 2014 r.

Wydłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia wyłączeniowego do końca 
czerwca 2014 r. i zachowanie 6-miesięcznego okresu przejściowego w praktyce ozna-
cza możliwość kontynuowania w 2014 r. wszystkich form pomocy państwa stoso-
wanych w 2013 r. – z wyjątkiem pomocy na zakup ziemi rolniczej ze względu na 
zakończenie obowiązywania decyzji Rady 2010/10/WE z dnia 20 listopada 2009 r. 
zezwalającej Polsce na stosowanie preferencji w zakupie ziemi do końca 2013 r. Od 
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1 stycznia 2014 r. pomoc może być przyznawana na zakup użytków rolnych, w części 
nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji. W celu umożliwienia 
kontynuowania udzielania pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów prze-
znaczonych wyłącznie na zakup użytków rolnych prowadzone są prace nad projek-
tem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie 
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 
Nr 22, poz. 121 z późn. zm.) w celu stworzenia możliwości prawnych udzielania tej 
pomocy w formule pomocy de minimis w rolnictwie.

A zatem do dnia wejścia w życie nowelizacji ww. rozporządzenia podmioty mogą 
ubiegać się o kredyty preferencyjne w ramach następujących linii kredytowych:

1) kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych 
produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub 
udziałów – Symbol nIP,

2) kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które 
nie ukończyły 40 roku życia – Symbol nMR,

3) kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych 
oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone 
na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rol-
nych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze 
zm.) – Symbol nGP,

4) kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rol-
nictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT,

5) kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu rozwoju 
wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” – Symbol nBR10,

6) kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restruktury-
zacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” – Symbol nBR13,

7) kredyt na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyza-
cji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa 
jaj w Polsce” – Symbol nBR14,

8) kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa” 
– symbol nBR15,

9) kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą 
kapitału kredytu – Symbol CSK.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:
1) w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym 80% wartości 

nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 4 mln zł,
2) w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej 

70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł,
3) w przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnie i grupy producentów 

rolnych w przetwórstwie produktów rolnych 70% wartości nakładów inwestycyj-
nych i wynosić więcej niż 16 mln zł – linie: nIP, nGP, nBR13, nBR14, nBR15,

4) w przypadku zakupu akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w za-
kresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków 
i mięczaków:
a) 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 5 mln zł – linia nGP,
b) 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 4 mln zł – linia nIP,

5) w przypadku zakupu udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa utwo-
rzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasieniania 
na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 
oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) – 80% wartości udziałów i wynosić więcej niż 
4 mln zł – linia nIP,

6) w przypadku CSK – 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo 
rolne; bank określa w umowie kredytu w dniu jej podpisania nominalną kwotę 
pomocy w formie częściowej spłaty kapitału, która nie może być wyższa niż 
75000 zł oraz wysokość pomocy, która nie może być wyższa niż 35% kwoty 
udzielonego kredytu.
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Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na:
1) 8 lat – linie: nIP, nBR10, nBR13, nBR14, nBR15,
2) 15 lat – linie: nMR, nGP, nNT,
3) w przypadku CSK – okres kredytowania określany jest w umowie kredytu, przy 

czym okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może 
być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 10 lat.

Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć:
1) 2 lat – linie: nIP, nMR, nNT,
2) 3 lat – linie: nGP, nBR10, nBR13, nBR14, nBR15,
3) w przypadku CSK – okres ewentualnej karencji w spłacie kredytu określany 

jest w umowie kredytu.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy re-

dyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank 
Polski w stosunku rocznym. Należne bankowi odsetki płacone są przez:

1) kredytobiorcę – w wysokości 0,4 powyższego oprocentowania, nie mniej jednak 
niż 3%,

2) Agencję – w pozostałej części.
W przypadku CSK – oprocentowanie kredytu określone jest w umowie kredytu. 

Umowy o współpracy w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych 
podpisały następujące banki: Bank Gospodarki Żywnościowej SA, SGB-Bank SA, Bank 
Polskiej Spółdzielczości SA, ING Bank Śląski SA, BPH SA, Bank Zachodni WBK SA 
i Bank Polska Kasa Opieki SA.

Ponadto uwzględniając przepisy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grud-
nia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy pań-
stwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wy-
twarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 
(Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), oraz Wytycznych Wspólnoty w sprawie po-
mocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013 (Dz. Urz. UE C 319 
z 27.12.2006, str. 1) producenci rolni w 2014 r. mogą ubiegać się o pomoc ze środków 
budżetu państwa m.in. na podstawie:

1) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa m.in. w formie:
a) gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych w rolnictwie i przetwór-

stwie rolno-spożywczym oraz na wznowienie produkcji rolnej w gospodar-
stwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły 
szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne,

b) finansowania lub dofinansowania kosztów zbioru, transportu lub unieszkodli-
wiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub 
konie, ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rol-
ne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębior-
stwem w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008;

2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w spra-
wie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących za-
dania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595, z późn. zm.) – dotacje na:
a) dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej i roś-

linnej,
b) dofinansowanie kosztów ochrony roślin,
c) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;

3) ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) – dopłaty do składek ubez-
pieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

4) ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, 
poz. 379, z późn. zm.) – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej;
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5) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969, z późn. zm.) – ulgi i zwolnienia z podatku rolnego z tytułu inwestycji 
w gospodarstwach rolnych.

Jednocześnie przesyłając w załączeniu zestawienie wielkości pomocy publicznej 
udzielonej przez poszczególne państwa członkowskie w latach 1992–2012 w milio-
nach euro i jak % PKB, uprzejmie informuję że szczegółowe informacje dotyczące 
pomocy publicznej m.in. w rolnictwie udzielanej przez poszczególne państwa człon-
kowskie dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.
eu/competition/state_aid/scoreboard/sectorial aid en.html.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Przemysława Błaszczyka, Roberta Mamątowa, Bogdana Pęka, 

Bohdana Paszkowskiego, Jana Marii Jackowskiego 
oraz Zdzisława Pupy

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

oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowna Pani Rzecznik! Szanowni Panowie!
Z programu telewizyjnego „Sprawa dla reportera” dowiedzieliśmy się, że 

w Sądzie Rejonowym w Grójcu prawomocnymi wyrokami skazany został trzy-
dziestoletni obecnie Arkadiusz D., człowiek całkowicie ubezwłasnowolniony 
z powodu upośledzenia psychicznego w stopniu umiarkowanym. Nasze zdu-
mienie budzi fakt, że doszło do skazania tego chorego, niepełnosprawnego 
człowieka, który nie zdaje sobie sprawy z tego, co się z nim dzieje.

Arkadiusz D. pierwszy raz został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego 
w Grójcu z 30 marca 2010 r., który zapadł w sprawie o sygn. II.K.105, na 
karę dwóch lat pozbawienia wolności za usiłowanie rozboju wspólnie z in-
nym sprawcą, przy czym nie doszło wtedy ani do zabrania czegokolwiek, ani 
do wyrządzenia pokrzywdzonemu jakiejkolwiek szkody. Pomijając kwestie 
dowodowe, należy zauważyć, że skazanie upośledzonego człowieka na dwa 
lata więzienia – zważywszy na okoliczności tamtej sprawy – wydaje się wy-
rokiem niezwykle surowym.

Warto też zwrócić uwagę na to, że Sąd Okręgowy w Radomiu, który 
utrzymał w mocy skazanie Arkadiusza D., skwitował jego stan zdrowia 
stwierdzeniem, że ma on pewne „mankamenty psychiczne”. Jak można tak 
nazwać, tak zbagatelizować upośledzenie psychiczne w stopniu umiarkowa-
nym, upośledzenie czyniące człowieka niezdolnym do samodzielnego życia?

Drugi wyrok SR w Grójcu z 8 października 2013 r. jest jeszcze bardziej 
niezrozumiały. Arkadiusz D. został tym wyrokiem skazany na karę roku 
i czterech miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za udział w kra-
dzieży różnych przedmiotów o wartości 1 tysiąca zł. Ten ciężko upośledzony 
człowiek został skazany na rok i cztery miesiące bezwzględnego więzienia, 
a drugi współsprawca, całkowicie zdrowy, został skazany na rok pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu. Zdumienie budzi brak jakiejkolwiek wewnętrz-
nej sprawiedliwości tego wyroku.

Prosimy, by Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich zba-
dali zasadność tych wyroków – przede wszystkim w kontekście stanu psy-
chicznego Arkadiusza D. – pod kątem wniesienia kasacji.

Ministra Sprawiedliwości prosimy o niezwłoczne zarządzenie stosow-
nych badań lekarskich skazanego Arkadiusza D. – chodzi o zbadanie, czy 
jego aktualny stan zdrowia pozwala na odbywanie kary pozbawienia wol-
ności. Podkreślamy: chodzi o człowieka nieszczęśliwego, upośledzonego psy-
chicznie, niezdolnego do samodzielnego życia.

Prokuratora Generalnego prosimy ponadto o zbadanie sprawy pobicia 
Arkadiusza D. na komisariacie Policji w Grójcu, o czym poinformowała nas 
matka skazanego. Czy w tej sprawie toczyło się jakieś postępowanie, jeśli 
tak, to jaki był jego wynik?

Bardzo prosimy wszystkich adresatów o pilne zainteresowanie się tą 
sprawą, bo odnosimy wrażenie, że wymiar sprawiedliwości działa tu bez 
umiaru, chyba nie do końca zdając sobie sprawę z tego, że ma do czynienia 
z człowiekiem upośledzonym i nieszczęśliwym, nierozumiejącym tego, co się 
z nim dzieje.

Z poważaniem   Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski  Bohdan Paszkowski 
Przemysław Błaszczyk  Jan Maria Jackowski 
Robert Mamątow  Zdzisław Pupa
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�Odpowiedź 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 7.02.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 15 stycznia 2014 roku, BPS/043-47-2038-MS/14, 

przy którym przesłano oświadczenie złożone przez Pana Grzegorza Wojciechowskiego 
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z innymi senatorami podczas 47. posie-
dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 stycznia 2014 roku, które doty-
czy Pana Arkadiusza D., skazanego wyrokami Sądu Rejonowego w Grójcu na karę 
pozbawienia wolności i zgłaszanymi wątpliwościami, czy aktualny stan zdrowia osa-
dzonego pozwala na odbywanie kary pozbawienia wolności, uprzejmie informuję co 
następuje.

In principio należy zaznaczyć, iż w polskim systemie prawnym obowiązuje kon-
stytucyjna zasada podziału władz, czego wyrazem jest odrębność władzy sądowniczej 
polegające) na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997/78/483 z późn. zm.) 
stanowi, że Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Mini-
ster Sprawiedliwości sprawuje jedynie zewnętrzny nadzór administracyjny nad dzia-
łalnością sądów. W zakresie orzekania sądy korzystają z konstytucyjnej zasady nieza-
wisłości, stąd też kontrola orzeczeń sądowych możliwa jest jedynie w drodze środków 
odwoławczych.

W świetle powyższych informacji wyjaśniam, iż Minister Sprawiedliwości w ra-
mach nadzoru administracyjnego sprawowanego nad sądami nie dysponuje instru-
mentami pozwalającymi na merytoryczną ocenę orzeczeń sądowych. Zgodnie z dyspo-
zycją art. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(tekst jednolity Dz.U. 2013/427 z późn. zm.), nadzór nad działalnością sądów w zakre-
sie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy, w trybie określonym ustawami. Zatem ocena 
wskazywanych w przekazanym oświadczeniu Senatorów orzeczeń Sądu Rejonowego 
w Grójcu pozostaje poza kompetencjami Ministra Sprawiedliwości.

Natomiast w zakresie regulacji dotyczących osób skazanych, które odbywają karę 
pozbawienia wolności, przedstawiam poniżej zarys sytuacji prawnej w tym przed-
miocie. Skazanego przyjętego do aresztu śledczego poddaje się między innymi wstęp-
nym badaniom lekarskim i wstępnym badaniom osobopoznawczym, o czym traktuje 
art. 79b §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 
1997/90/557 z późn. zm.). Natomiast regulacje prawne dotyczące klasyfikacji skaza-
nych, są zawarte między innymi w art. 82 k.k.w. oraz w rozporządzeniach wykonaw-
czych wydanych na podstawie tej ustawy.

Z dyspozycji art. 82 §1 k.k.w. wynika, że w celu stwarzania warunków sprzy-
jających indywidualnemu postępowaniu ze skazanymi, zapobieganiu szkodliwym 
wpływom skazanych zdemoralizowanych oraz zapewnieniu skazanym bezpieczeństwa 
osobistego, wyboru właściwego systemu wykonywania kary, rodzaju i typu zakładu 
karnego oraz rozmieszczenia skazanych wewnątrz zakładu karnego – dokonuje się ich 
klasyfikacji. Stan zdrowia fizycznego i psychicznego stanowi jeden z elementów doko-
nywania klasyfikacji skazanych (§2 pkt 6). Podstawą klasyfikacji są w szczególności 
badania osobopoznawcze (§3).

W czasie pobytu skazanego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym zgodnie 
z dyspozycją art. 83 §1 k.k.w. skazanego poddaje się w miarę potrzeby, za jego zgodą, 
badaniom psychologicznym, a także psychiatrycznym. Sędzia penitencjarny może za-
rządzić przeprowadzenie badań bez zgody skazanego. Na podstawie przepisu art. 83 
§3 k.k.w. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 
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2000 roku w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psy-
chologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych (Dz.U. 2000/29/369), 
która to regulacja określa zasady organizacji badań i warunki ich przeprowadzania.

W jednostce penitencjarnej, co do zasady, na badania psychologiczne i psychia-
tryczne w ośrodkach diagnostycznych kieruje skazanego dyrektor zakładu karnego 
lub aresztu śledczego, na wniosek psychologa, wychowawcy lub psychiatry. W przy-
padku braku zgody skazanego na poddanie się badaniom, dyrektor występuje z wnio-
skiem do sędziego penitencjarnego o zarządzenie przeprowadzenia badań.

Nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, 
kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczające-
go związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych 
i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności sprawuje sędzia peniten-
cjarny (art. 32 k.k.w.).

Służba Więzienna podlega Ministrowi Sprawiedliwości, jednak decyzje w jednost-
kowych sprawach wydawane przez właściwe organy tej formacji, które zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami zostały zastrzeżone do ich właściwości, nie mogą być wyda-
wane przez Ministra Sprawiedliwości w zastępstwie tych organów. Decyzje dyrektora 
zakładu karnego lub aresztu śledczego, jako organu postępowania wykonawczego, 
stosownie do dyspozycji art. 7 §1 k.k.w. skazany może zaskarżyć do sądu z powodu 
jej niezgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Aktualnie Pan Arkadiusz D. jest osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie-Bia-
łołęce. Z informacji przekazanych przez Służbę Więzienną wynika, że skazany został 
skierowany na badania psychologiczne w ośrodku diagnostycznym. Na podstawie ba-
dań sporządzono orzeczenie psychologiczno-penitencjarne. Z orzeczenia tego wyni-
ka, że w stosunku do skazanego Pana Arkadiusza D. zachodzi potrzeba stosowania 
oddziaływań specjalistycznych w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsy-
chotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w związku 
z czym ww. skazany zostanie przetransportowany do Aresztu Śledczego w Kielcach, 
celem osadzenia we właściwym oddziale terapeutycznym.

W przypadku potrzeby poddania dalszym badaniom stanu zdrowia Pana Arkadiu-
sza D., właściwe kompetencje w tym przedmiocie posiada Dyrektor jednostki peniten-
cjarnej, w której ww. będzie osadzony. Natomiast czynności w zakresie nadzoru peni-
tencjarnego sprawować będzie sędzia penitencjarny z Sądu Okręgowego właściwego 
ze względu na położenie jednostki penitencjarnej.

In fine informuję, że niezależnie od powyżej przedstawionych informacji, o wąt-
pliwościach w zakresie stanu zdrowia skazanego, zgłoszonych w ww. oświadczeniu, 
został poinformowany Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, celem 
zbadania sprawy w trybie nadzoru penitencjarnego, a szczególnie kwestii możliwości 
odbywania kary pozbawienia wolności przez Pana Arkadiusza D., pod kątem stanu 
zdrowia tego osadzonego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Stanisław Chmielewski 
Podsekretarz Stanu
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�Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 19.02.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 15 stycznia 2014 r., dotyczące 

oświadczenia Senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Przemysława Błaszczyka, Ro-
berta Mamątowa, Bogdana Pęka, Bohdana Paszkowskiego, Jana Marii Jackowskiego 
i Zdzisława Pupy, złożonego na 47. posiedzeniu Senatu w dniu 10 stycznia 2014 r., 
w sprawie Arkadiusza D. – uprzejmie przedstawiam co następuje.

W złożonym oświadczeniu Panowie Senatorowie wystąpili do Prokuratora General-
nego o zbadanie pod kątem zaskarżenia w trybie kasacji wyroków wydanych w stosun-
ku do Arkadiusza D. przez Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawach o sygn. II K 105/08 
i II K 374/11.

W oświadczeniu podano w wątpliwość zasadność przedmiotowych orzeczeń pod-
nosząc, iż zostały one wydane wobec osoby upośledzonej umysłowo i całkowicie z tego 
powodu ubezwłasnowolnionej.

Panowie Senatorowie zwrócili się nadto do Prokuratora Generalnego o udzielenie 
informacji na temat zdarzenia, które określili jako „pobicie Arkadiusza D. na komisa-
riacie Policji w Grójcu”.

Z dokonanych ustaleń wynika, że Arkadiusz D. (ur. 19.05.1984 r.) został skazany 
wyrokiem Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 30 marca 2010 r., sygn. II K 105/08, 
utrzymanym  w mocy wyrokiem  Sądu  Okręgowego w  Radomiu z dnia 12 październi-
ka 2010 r., sygn. V Ka 461/10, na karę 2 lat pozbawienia wolności za czyn z art. 13 §1 
k.k. w zw. z art. 280 §1 k.k., polegający na tym, że: w dniu 1 stycznia 2008 r. w Grójcu, 
pow. grójecki, woj. mazowieckie, działając wspólnie i w porozumieniu z Emilem B., uży-
wając wobec Sebastiana P. przemocy w postaci przytrzymywania go i przyciskania do 
ziemi, usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia  portfela, w którym znajdowały 
się pieniądze w kwocie 200 zł i dowód osobisty, lecz zamierzonego celu nie osiągnął 
z uwagi na interwencję Straży Miejskiej.

Z kolei wyrokiem Sądu Rejonowego w Grójcu o sygn. II K 374/11 wydanym w dniu 
8 października 2013 r. Arkadiusz D. został skazany na karę 1 roku i 4 miesięcy po-
zbawienia wolności za czyn z art. 279 §1 k.k. polegający na tym, że: w dniu 17 lutego 
2011 r. w Grójcu, woj. mazowieckie, działając wspólnie i w porozumieniu z Filipem S. 
i z ustalonym nieletnim, po uprzednim odgięciu fragmentu drzwi wejściowych oraz 
przez otwór znajdujący się nad dachem komórki, dostał się do środka pomieszczeń 
gospodarczych, a następnie z wnętrza obu pomieszczeń zabrał w celu przywłaszczenia 
prostownik, butlę gazową 3 kg, ekspres do kawy, sekator, odzież, podkaszarkę spali-
nową, skrzynkę narzędziową z kluczami oraz namiot z pokrowcem o łącznej wartości 
1.000 zł na szkodę Sławomira M.

Z wymienionych orzeczeń jedynie wyrok o sygn. II K 105/08 jest prawomoc-
ny. Drugi z opisanych wyroków waloru tego nie posiada, bowiem został zaskarżony 
przez obrońcę Arkadiusza D. apelacją, która według stanu na dzień 18 lutego br. nie 
była jeszcze rozpoznana. Z tego powodu wyrok Sądu Rejonowego w Grójcu o sygn. 
II K 374/11 nie może być przedmiotem oceny pod kątem zaskarżenia w trybie kasa-
cji, ponieważ warunkiem skorzystania przez Prokuratora Generalnego z uprawnienia 
określonego w art. 521 §1 k.p.k. jest prawomocność orzeczenia.

W konsekwencji badaniem objęto wyłącznie akta sprawy Sądu Rejonowego w Grój-
cu o sygn. II K 105/08.
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W toku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono w powyższej sprawie naruszenia 
przepisów prawa materialnego lub procesowego o takim znaczeniu, które mogłoby 
mieć istotny wpływ na treść wydanego orzeczenia i uzasadniać zaskarżenie zapadłego 
w tej sprawie wyroku w trybie kasacji; nie ujawniono także uchybień stanowiących 
bezwzględne przyczyny odwoławcze określone w art. 439 §1 k.p.k.

Z poczynionych ustaleń wynika, że na mocy orzeczenia Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Stopniu Niepełnoprawności w Radomiu wydanego w dniu 7 września 
2009 r. Arkadiusz D. został zaliczony (na stałe) do osób o umiarkowanym (trwałym) 
stopniu niepełnosprawności, z zaleceniem, m.in. leczenia w Poradni Zdrowia Psychicz-
nego. Z kolei postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 25 maja 2004 r., 
sygn. III RNs 67/04 ww. został całkowicie ubezwłasnowolniony.

Powyższe orzeczenia znane były zarówno prowadzącym postępowanie przygoto-
wawcze, jak i sądom orzekającym w sprawie o sygn. II K 105/08.

Żadne ze wskazanych orzeczeń nie stanowiło przeszkody do pociągnięcia Arkadiu-
sza D. do odpowiedzialności karnej za zarzucony mu czyn.

Całkowite ubezwłasnowolnienie nie skutkuje bowiem automatycznym zniesie-
niem odpowiedzialności karnej za wszelkie czyny stypizowane w przepisach prawno-
karnych.

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, która swoim zachowaniem wypełniła 
znamiona czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, o ile 
w czasie czynu jej poczytalność nie była całkowicie zniesiona.

Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy sprawca z powodu choroby psychicz-
nej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie 
mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem 
(art. 31 §1 k.k. i art. 17 §1 k.w.).

Jeżeli natomiast w czasie popełnienia czynu zabronionego sprawca miał poczytal-
ność ograniczoną w znacznym stopniu, wówczas sąd może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary, a w przypadku odpowiedzialności za wykroczenie - odstąpić od wy-
mierzenia kary lub środka karnego (art. 31 §2 k.k. i art. 17 § 2 k.w.).

Całkowite ubezwłasnowolnienie nie jest zatem tożsame z całkowitą niepoczytal-
nością, ponieważ poczytalność sprawcy całkowicie ubezwłasnowolnionego może być 
w odniesieniu do zarzucanego mu czynu w pełni zachowana.

Ocena możliwości rozpoznania przez sprawcę znaczenia jego czynu lub pokiero-
wania swoim postępowaniem zależy od szeregu czynników współistniejących w czasie 
popełnienia czynu i może różnorodnie się kształtować nawet w odniesieniu do podob-
nych rodzajowo czynów popełnionych przez tę samą osobę.

Z tego powodu stan poczytalności sprawcy czynu zabronionego ocenia się każdo-
razowo według tempore criminis, tj. w odniesieniu do czasu popełnienia konkretnego 
zarzucanego czynu.

Poczynione ustalenia wskazują, że w toku postępowania w sprawie Sądu Rejono-
wego w Grójcu o sygn. II K 105/08 w sposób prawidłowy dokonano oceny zachowania 
Arkadiusza D. w aspekcie treści przepisów art. 31 k.k.

W wyniku badań przeprowadzonych przez powołanych biegłych sądowych: lekarzy 
psychiatrów oraz psychologa – wykluczono występowanie u Arkadiusza D. choroby psy-
chicznej, natomiast stwierdzono u niego upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

W opinii sądowo-psychiatrycznej podano, że stan psychiczny oskarżonego w od-
niesieniu do zarzuconego mu czynu ograniczał jedynie w stopniu nieznacznym jego 
zdolność rozpoznania znaczenia czynu, jak i zdolność pokierowania swoim postępo-
waniem. Stwierdzono nadto, że w czasie czynu oskarżony znajdował się w stanie zwy-
kłego upicia alkoholem; przeprowadzone badanie wykazało, iż posiadał 1,49 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Z kolei w opinii sądowo-psychologicznej podano, że Arkadiusz D. „mimo niskiej 
sprawności umysłowej, zna podstawowe normy społeczne, w dostatecznym stopniu 
rozumie stawiane mu wymagania, typowe zwyczaje oraz znaczenie prostych sytuacji 
społecznych, których jest uczestnikiem. Cechujący go słaby poziom wglądu w cechy 
swojej osobowości i motywy zachowań sprawia, że ma on obniżoną zdolność dokony-
wania krytycznej oceny własnego postępowania, zaś słaba internalizacja norm spo-
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łecznego współżycia powoduje, że skłonny jest on do nieprzestrzegania, bądź też łama-
nia zasad społecznych w celu osiągnięcia własnych korzyści”.

Cytowane opinie są pełne, jasne i wolne od sprzeczności w znaczeniu, o jakim mowa 
w treści art. 201 k.p.k. i tak też zostały ocenione przez orzekające w sprawie sądy.

Skutkowało to uwzględnieniem przedmiotowych opinii przy ocenie stanu poczytal-
ności Arkadiusza D., prowadząc do słusznego wniosku o pełnej poczytalności oskar-
żonego w zakresie przypisanego mu czynu.

W toku analizy akt sprawy stwierdzono, że Sąd Rejonowy w Grójcu prawidłowo 
przeprowadził postępowanie dowodowe i stosownie do reguł określonych w art. 7 
k.p.k. ocenił zebrane dowody. Sąd ten należycie ustalił również okoliczności faktyczne 
i prawne, po czym w oparciu o nie wydał prawidłowe rozstrzygnięcie. Wydając wyrok 
sąd rejonowy uwzględnił – zgodnie z art. 410 k.p.k. – całokształt okoliczności ujawnio-
nych w toku rozprawy, a następnie uzasadnił orzeczenie zgodnie z wymogami okreś- 
lonymi w art. 424 k.p.k. W pisemnych motywach wyroku Sąd Rejonowy w Grójcu 
szczegółowo przedstawił i umotywował przesłanki, które miał na względzie przy wy-
miarze kary. Kierując się dyrektywami wymiaru kary określonymi w art. 53 k.k. sąd 
uwzględnił właściwości i warunki osobiste oskarżonego, biorąc przy tym pod uwagę 
wnioski zawarte w opiniach wydanych przez biegłych lekarzy psychiatrów i psycholo-
ga. Sąd wskazał nadto na wysoki stopień społecznej szkodliwości przypisanego czynu 
oraz na uprzednią kilkukrotną karalność Arkadiusza D.

W świetle przytoczonych przez sąd okoliczności wymierzoną oskarżonemu karę 
2 lat pozbawienia wolności należy ocenić jako współmierną i w pełni adekwatną do 
wagi przypisanego mu czynu.

Jednocześnie, w związku z podniesionym przez Panów Senatorów zarzutem rażą-
cej niewspółmierności kary należy podkreślić, że przepis art. 523 §1 k.p.k. wyklucza 
możliwość zaskarżenia wyroku w oparciu o zarzut kwestionujący wysokość wymie-
rzonej kary.

W przedmiotowej sprawie również postępowanie odwoławcze zostało przeprowa-
dzone prawidłowo.

Badanie akt wykazało bowiem, że Sąd Okręgowy w Radomiu rozważył wszystkie 
zarzuty i wnioski zawarte w apelacji wniesionej przez obrońcę Arkadiusza D., a w pi-
semnym uzasadnieniu wyczerpująco podał czym kierował się przy orzekaniu oraz 
z jakich powodów uznał środek odwoławczy za niezasadny, dochowując tym samym 
wymogów określonych w art. 433 §2 k.p.k. i art. 457 §3 k.p.k.

W odpowiedzi na oświadczenie Panów Senatorów w części dotyczącej pobicia Ar-
kadiusza D. na terenie jednostki policji w Grójcu uprzejmie informuję, że na mocy 
postanowienia Prokuratora Rejonowego w Grójcu z dnia 30 września 2011 r., sygn. 
1 Ds. 839/11 odmówiono wszczęcia śledztwa – na podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k. – 
w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji 
w Grójcu w dniu 3 marca 2011 r. w Grójcu, woj. mazowieckie, poprzez uderzanie za-
trzymanego Arkadiusza D. i działanie tym samym na szkodę jego interesu prywatnego, 
tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. – wobec braku znamion czynu zabronionego.

Postanowienie nie zostało zaskarżone i uprawomocniło się w dniu 18 października 
2011 r.

W toku czynności podjętych dla potrzeb niniejszej odpowiedzi nie ujawniono in-
nych zdarzeń, które łączyłyby się z podniesionym przez Panów Senatorów zarzutem 
działania na szkodę Arkadiusza D. przez funkcjonariuszy policji, bądź na terenie sie-
dziby jednostki policji.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand
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�Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 9.04.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo Pani Marszalek (nr BPS/043-47-2038-RPO/14) zawiera-

jące oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego i innych 
Senatorów podczas 47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące spra-
wy p. Arkadiusza D. uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się 
do Sądu Rejonowego w Grójcu z prośbą o przesłanie akt ozn. sygn. II K 105/08.

Po zbadaniu tych akt pod kątem istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasa-
cji, poinformuję Panią Marszałek o stanowisku Rzecznika w tej materii.

Ponadto, w Biurze Rzecznika ustalono, iż wyrok wydany w drugiej sprawie p. Ar-
kadiusza D. wskazanej w oświadczeniu Senatorów, został uchylony przez sąd II in-
stancji i obecnie toczy się ponowne postępowanie przed sądem I instancji. Fakt ten 
powoduje, iż do czasu wydania prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępo-
wanie, nie jest możliwa merytoryczna ingerencja Rzecznika w podejmowane czynności 
procesowe, zważywszy na wymóg respektowania niezawisłości sędziowskiej określony 
w art. 14 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk

Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 22.09.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma Pani Marszałek (nr BPS/043-47-2038-RPO/14) zawierają-

cego oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego i innych 
Senatorów podczas 47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące sprawy 
p. Arkadiusza D. uprzejmie informuję, że wyniki analizy akt sprawy Sądu Rejonowego 
w Grójcu o sygnaturze II K 105/08 nie dały podstaw do wywiedzenia przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich kasacji na korzyść skazanego od prawomocnego wyroku Sądu 
Okręgowego w Radomiu z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt V Ka 461/10.
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W tym miejscu wypada zauważyć, iż ten nadzwyczajny środek zaskarżenia może 
być wniesiony tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego 
rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzecze-
nia; nie może być wniesiony wyłącznie z powodu niewspółmierności kary (art. 523 
§1 k.p.k.).

Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela zarzutów podniesionych przez Panów 
Senatorów w powyższym oświadczeniu. W szczególności, nie podobna zgodzić się ze 
stwierdzeniem, iż sąd odwoławczy zbagatelizował kwestię oceny stanu psychiczne-
go p. Arkadiusza D. w aspekcie odpowiedzialności karnej. Trzeba podkreślić, iż Sąd 
Okręgowy w Radomiu nie ograniczył się jedynie do zaaprobowania stanowiska Sądu 
Rejonowego w Grójcu o rzetelności i spójności sporządzonej w sprawie opinii biegłych 
lekarzy psychiatrów i opinii biegłego psychologa na okoliczność m.in. stanu psychicz-
nego oskarżonego in tempore criminis oraz w toku postępowania, lecz w trybie art. 452 
§2 k.p.k. uzupełnił przewód sądowy w postępowaniu odwoławczym i przeprowadził 
dowód z uzupełniającej opinii tychże biegłych. Zatem kwestie zdolności oskarżonego 
do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem oraz możli-
wości udziału w czynnościach procesowych rzutujące na możność poniesienia przez 
niego odpowiedzialności karnej zostały w sposób wyczerpujący zbadane, a ustalenia 
faktyczne w tym przedmiocie oparto o pełną i jasną opinię biegłych.

Sformułowane przez Panów Senatorów zastrzeżenia, odnośnie do orzeczonej wo-
bec p. Arkadiusza D. bezwzględnej kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat sta-
nowią w istocie zarzut rażącej niewspółmierności kary, którego podniesienie w ka-
sacji nie jest dopuszczalne – z mocy przytoczonego na wstępie niniejszego pisma 
przepisu Kodeksu postępowania karnego. Należy jedynie zauważyć, iż jak wynika 
z uzasadnienia wyroku sąd I instancji miarkując karę uwzględnił zarówno okolicz-
ności dla oskarżonego korzystne jak i niekorzystne oraz kierował się dyrektywami 
określonymi w art. 53 k.k. Z tego też względu sąd odwoławczy nie zakwestionował 
orzeczenia o karze.

Ponadto, z urzędu zbadano akta przedmiotowej sprawy pod kątem zaistnienia 
wszystkich możliwych uchybień uzasadniających wzruszenie prawomocnego wyroku 
w drodze kasacji, a nie jedynie wymienionych w oświadczeniu Panów Senatorów.

Pragnę także poinformować uprzejmie, iż postępowanie w drugiej sprawie karnej 
p. Arkadiusza D., wymienionej w oświadczeniu Panów Senatorów, toczy się obecnie 
przed sądem I instancji, co powoduje, iż Rzecznik Praw Obywatelskich nie może do-
konać oczekiwanej analizy akt, do czasu wydania prawomocnego orzeczenia sądu 
kończącego to postępowanie.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bohdana Paszkowskiego, Zdzisława Pupy, Krzysztofa Słonia, 

Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego, 
Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, Przemysława Błaszczyka 

oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 
oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Rzeczniku!
Zwróciła się do nas pani Sabina K. zamieszkała w Dubience (po-

wiat Chełm, województwo lubelskie), która przez dwa lata sprawowała opie-
kę zastępczą nad siedmioletnim obecnie Mateuszem K. Według niej dziecko 
stworzyło w tym czasie silną więź emocjonalną z opiekunką oraz z dwojgiem 
pozostających pod jej opieką starszych dzieci. Pani K. czyniła starania, by 
zostać rodziną zastępczą dla Mateusza. Niestety dziecko zostało jej zabrane 
– stało sie to w szkole, w dość dramatycznych okolicznościach, nawet bez 
możliwości pożegnania się z opiekunką. Pani K. nie wie, co się obecnie dzieje 
z dzieckiem – czy zostało ono adoptowane, a jeśli tak, to przez kogo; jakie są 
obecnie jego losy. Pani K. wskazuje na okoliczności świadczące o przedmio-
towym potraktowaniu dziecka, o nieliczeniu się z jego uczuciami, o trauma-
tycznych przeżyciach związanych z wyrwaniem z rodziny, w której czuło się 
bezpieczne i kochane.

Prosimy Pana Ministra Sprawiedliwości o informacje na temat biegu tej 
sprawy w sądzie rodzinnym. Rzecznika Praw Dziecka prosimy natomiast 
o wysłuchanie pani K. i zajęcie się tą sprawą w ramach posiadanych kompe-
tencji w zakresie ochrony praw dziecka.

W ślad za oświadczeniem przekażemy pismo pani K. do prezesa Sądu 
Okręgowego w Lublinie, w którym sprawa ta jest szerzej opisana.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Jan Maria Jackowski 
Bohdan Paszkowski  Bogdan Pęk 
Zdzisław Pupa   Robert Mamątow 
Krzysztof Słoń   Przemysław Błaszczyk 
Henryk Górski   Wojciech Skurkiewicz

�Odpowiedź 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 18.02.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panów senatorów Grzegorza Wojcie-

chowskiego. Bohdana Paszkowskiego, Zdzisława Pupę, Krzysztofa Słonia, Henryka 
Górskiego, Jana Marię Jackowskiego, Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, Przemysła-
wa Błaszczyka i Wojciecha Skurkiewicza podczas 47. posiedzenia Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w dniu 10 stycznia 2014 r., poświęcone sytuacji opiekuńczo-wycho-
wawczej małoletniego Mateusza K. i przebiegu prowadzonego w celu jej uregulowania 
postępowania sądowego, uprzejmie informuję.
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Minister Sprawiedliwości uprawniony jest do wykonywania zewnętrznego nadzoru 
administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów, który obejmuje anali-
zę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów we-
wnętrznego nadzoru administracyjnego (art. 37f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Pra-
wo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej: u.s.p., t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 427, 
z późn. zm.).

W związku z treścią oświadczenia zwrócono się do Prezesa Sądu Okręgowego 
w Lublinie o udzielenie informacji, czy były podejmowane w sprawach dotyczących 
małoletniego działania w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego.

Z treści odpowiedzi Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie nie wynika, aby zaistnia-
ła potrzeba inicjowania czynności nadzorczych.

Należy podkreślić, że czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą 
wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezwiśli (art. 9b u.s.p.). Działalność 
orzecznicza sądów nie może być zatem przedmiotem czynności nadzorczych.

Pragnę jednocześnie poinformować, że strona postępowania sądowego nie jest 
pozbawiona możliwości żądania kontroli orzeczenia niespełniającego jej oczekiwań 
w trybie instancji, z którego to uprawnienia, jak wynika z uzyskanych informacji, 
Pani Sabina K. skorzystała.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu

�Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku ze złożonym oświadczeniem przez senatorów na 47. posiedzeniu Se-

natu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 stycznia 2014 r., uprzejmie wyjaśniam, co 
następuje.

Sabina K. zwróciła się do Rzecznika Praw Dziecka z wnioskiem o interwencję do-
tyczącą małoletniego Mateusza K. W dniu 10 marca 2013 r. podjąłem sprawę, o czym 
poinformowano zainteresowaną. W ramach podejmowanych czynności wystąpiłem do 
Sądu Rejonowego w C. o nadesłanie akt sprawy dotyczącej małoletniego, które pod-
dałem wnikliwej analizie. Ponadto, w toku czynności występowano między innymi do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w C. z wnioskiem o zbadanie sytuacji opiekuń-
czo-wychowawczej dziecka.

Postępowanie toczące się przed Sądem Rejonowym w C. i podejmowane w ramach 
tego postępowania czynności były na bieżąco analizowane w Biurze Rzecznika Praw 
Dziecka.
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Poczynione ustalenia oraz analiza całości zgromadzonej dokumentacji wykazały, 
że instytucje odpowiedzialne za podejmowane działania procedowały właściwie i nie 
wymagały bezpośredniej ingerencji Rzecznika.

Ponieważ nie doszło do naruszenia prawa, które mogłoby skutkować zagrożeniem 
dla dobra dziecka, a jego sytuacja opiekuńczo-wychowawcza jest w pełni zabezpieczo-
na, sprawa została w biurze Rzecznika Praw Dziecka zakończona.

Z wyrazami szacunku 
 
Marek Michalak
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Wiesława Dobkowskiego, Bogdana Pęka, 

Jana Marii Jackowskiego, Marka Martynowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Wojciecha Skurkiewicza, Zdzisława Pupy, 

Henryka Górskiego oraz Roberta Mamątowa

skierowane do wójta gminy Biała w województwie łódzkim Sławomira Świgonia, 
do wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, 

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Wójcie! Szanowna Pani Wojewodo! Szanowny Panie 
Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!

Plany lokalizacji ferm wiatrowych na terenie gminy Biała, w powiecie 
wieluńskim w województwie łódzkim, wzbudziły poważne protesty miesz-
kańców. Wiemy, że wojewoda łódzki uchylił uchwałę rady gminy dokonu-
jącą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i wprowadzającą 
możliwość lokalizacji tam wiatraków. Mamy w związku z tym następujące 
pytania.

Wójta Gminy Biała pytamy, czy po uchyleniu uchwały rady gmina Biała 
zrezygnowała z lokalizacji ferm wiatrowych, czy też ta lokalizacja w dal-
szym ciągu jest planowana. Czy władze gminy zamierzają uwzględnić pro-
testy dużej liczby mieszkańców, czy też pomimo tych protestów zamierzają 
lokalizować elektrownie wiatrowe na terenie gminy? Czy gmina Biała przyj-
mowała jakieś darowizny od firmy zamierzającej budować elektrownie wia-
trowe na terenie gminy Biała, jeśli tak, to jakie to były darowizny? Czy z tych 
darowizn były pokrywane koszty przygotowania zmian w planie zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Biała, jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Wojewodę Łódzkiego pytamy, czy w aktualnym stanie prawnym, po 
uchyleniu uchwały rady gminy, w gminie Biała jest prawnie możliwa lokali-
zacja elektrowni wiatrowych. Chodzi o odpowiedź w kontekście stanu praw-
nego, który powstał po uchyleniu uchwały.

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pytamy, czy w gminie Biała miało 
miejsce tzw. odrolnienie gruntów za zgodą ministra, a jeśli tak, to jaka jest 
powierzchnia gruntów odrolnionych w tej gminie i jakiej klasy są to grunty. 
Kiedy został złożony wniosek o odrolnienie, kiedy on został rozpatrzony 
i uwzględniony? Jakimi względami, a także jakimi opiniami kierował się 
minister, wydając zgodę na to odrolnienie? Nadmieniamy, że według na-
szej wiedzy odrolniono ponad 36 ha gruntów rolnych o wysokiej klasie 
bonitacyjnej.

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli prosimy o pilne podjęcie kontroli doty-
czącej działań gminy Biała oraz organów administracji rządowej w zakresie 
lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Biała. Kontrola ta powinna objąć 
między innymi kwestie ewentualnego przyjęcia przez gminę Biała darowi-
zny od firmy zamierzającej budować elektrownie wiatrowe, a także prawi-
dłowość decyzji o odrolnieniu ponad 36 ha gruntów w tej gminie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski  Wojciech Skurkiewicz 
Bogdan Pęk   Zdzisław Pupa 
Jan Maria Jackowski  Henryk Górski 
Marek Martynowski  Robert Mamątow
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�Odpowiedź 
WÓJTA GMINY BIAŁA

Biała Druga, 10 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatora Pana Grzegorza Wojciechow-

skiego wspólnie z innymi senatorami podczas 47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 10.01.2014 r., przesłane pismem BPS/043-47-2040-WGB/14 z dnia 
15.01.2014 r. przez Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Panią Marię Pań-
czyk-Pozdziej, wyrażam zdziwienie, że działania moje oraz Rady Gminy Biała związane 
z procedowaniem oraz uchwalaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Biała – odbywające się zgodnie z procedurą i wymogami zawartymi w obowiązującym 
w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnym – znalazły się w kręgu zainteresowania 
Senatorów: Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Wiesława Dobkowskiego, Pana 
Bogdana Pęka, Pana Jana Marii Jackowskiego, Pana Marka Martynowskiego, Pana 
Krzysztofa Słonia, Pana Wojciecha Skurkiewicza, Pana Zdzisława Pupy, Pana Henry-
ka Górskiego, Pana Roberta Mamątowa.

Tytułem sprostowania pragnę zaznaczyć, iż w oświadczeniu złożonym przez Pa-
nów Senatorów zawarta jest nieprawdziwa informacja, mówiąca o uchwale w sprawie 
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzających możliwość lokali-
zacji elektrowni wiatrowych. Stan faktyczny jest taki, że był procedowany i uchwalany 
nowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący teren całej gminy, a roz-
wiązania w nim zawarte dotyczyły nie tylko możliwości lokalizacji elektrowni wiatro-
wych. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
podyktowane zostało koniecznością uporządkowania istniejącej struktury przestrzen-
nej gminy, w tym wytyczenia nowych terenów pod inwestycje, w celu zaspokojenia po-
trzeb mieszkańców gminy, a także zaproponowania rozwiązań oczekiwanych i pożąda-
nych przez mieszkańców gminy Biała, architektów, projektantów, osób prowadzących 
działalność gospodarczą, rolników chcących pozyskiwać środki na zalesienia itp.

Projekt planu miejscowego był zgodny z koncepcją kierunków polityki przestrzen-
nej gminy, zawartą w opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Biała. W dniu 14 listopada 2007 r. Rada Gminy Biała 
podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium, a 15 lipca 2010 r. została 
podjęta uchwała w sprawie uchwalenia studium.

28 października 2010 r. Rada Gminy Biała podjęła uchwałę o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała dla całego 
terenu gminy. Pragnę zauważyć, że ww. uchwały podejmowane były przez Radę Gminy 
poprzedniej (V) kadencji, natomiast uchwała w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego podjęta została 15 listopada 2013 r., a więc przez Radę Gminy 
VI kadencji. (Szczegółowa procedura związana z uchwalaniem planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Biała stanowi załącznik do niniejszego pisma).

Po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym dotyczących procedury uchwalania planu, przed przed-
łożeniem Radzie Gminy przez Wójta projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko oraz nieuwzględnionymi uwagami – w gminie Biała powstało Stowarzy-
szenie zwykłe pod nazwą „Stop wiatrakom w gminie Biała”. Działania Stowarzyszenia 
polegają m.in. na zaproszeniu na dwa Zebrania Wiejskie Posła na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej Pana Piotra Polaka, w obecności którego zostają podjęte uchwały bez pod-
stawy prawnej, zobowiązujące Wójta do ich wykonania, a postanawiające o budowie 
elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 3 km od zabudowań. Uchwały te 
zostały przez Radę Gminy – w ramach sprawowanego nadzoru nad sołectwem – skie-
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rowane do ponownego rozpatrzenia przez Zebranie Wiejskie. Brak woli poprawienia 
błędów skutkował uchyleniem przez Radę Gminy wspomnianych uchwał. 15 listopa-
da 2013 r. miała miejsce sesja Rady Gminy Biała, na której podjęta została uchwała 
Nr XL/229/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biała. Zanim jednak to nastąpiło w swoim obszernym wystąpieniu Poseł na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej Pani Anna Zalewska nawoływała Radnych Gminy Biała, aby nie 
uchwalali planu. Mimo to Radni uchwalili plan jednogłośnie, przy 15 obecnych – 15 za 
uchwaleniem planu. Poseł Pani Anna Zalewska oświadczyła, że zaskarży podjętą uchwa-
łę w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. (Dowodem na to jest protokół 
z Sesji oraz nagranie wykonane i zamieszczone w Internecie na stronie www.youtube.
com/wacht?v=dw--ObcUp_8 przez członków bądź sympatyków Stowarzyszenia).

Ponadto Stowarzyszenie rozsyła pisma z prośbą o uchylenie uchwały w sprawie 
planu (całego planu) do: Wojewody Łódzkiego, Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego w Sieradzu. Rzeczywiście uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Biała została uchylona przez Wojewodę Łódzkiego, ale 
nie z powodu przewidzianych w nim lokalizacji elektrowni wiatrowych.

W dniu 17 listopada 2013 r. Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie, w którym 
udział wzięli m.in. Europoseł Pan Janusz Wojciechowski, Poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej Pan Piotr Polak – wyrażając swój sprzeciw wobec planów lokaliza-
cji na terenie gminy Biała elektrowni wiatrowych. Niektórzy członkowie i sympatycy 
Stowarzyszenia ustawicznie wywierają presje na radnych gminy Biała. Polegają one 
na nachodzeniu ich w domach i żądaniu określonych zachowań i postaw, głównie 
aby byli przeciwko elektrowniom wiatrowym i wszelkim kwestiom z nimi związanymi. 
Werbalnym i publicznym atakowaniu radnych po wyjściu z kościoła po nabożeństwie. 
Podczas Sesji i Komisji Rady Gminy okrzyki pod adresem radnego, zabraniające mu 
głosowania. Podczas zebrania wiejskiego werbalne wywieranie nacisku na radnych, 
aby głosowali na Sesji Rady Gminy zgodnie z ich żądaniem. Pod moim adresem kie-
rowane są publicznie fałszywe oskarżenia, że biorę łapówki. Działania tego typu po-
wodują utratę przez mieszkańców zaufania do Wójta – zaufania, które jest niezbędne 
w wykonywaniu mandatu.

Wobec powyższych okoliczności rodzi się pytanie: Czy wyżej wymienieni Posłowie 
i Senatorowie, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia żyją w tym samym państwie 
– Rzeczypospolitej Polskiej – w którym żyją Wójt Gminy Biała, Rada Gminy Biała, po-
zostali mieszkańcy gminy Biała, a także poszczególni ministrowie rządu? Czy wszyst-
kich obywateli, a także Posłów i Senatorów obowiązują te same przepisy prawa?

Jak wytłumaczyć intencje Ministra Gospodarki zawarte w „Krajowym Planie Dzia-
łania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” z 2010 r. „...w zakres podmiotowy 
kampanii informacyjnej będą włączone m.in. jednostki samorządu terytorialnego, tak 
aby w dokumentach lokalnych np. w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego oraz w planach zaopatrzenia w ciepło i energię zostały ujęte inwestycje 
w źródła odnawialne”. „Podstawowe znaczenie dla rozmieszczenia obszarów lokaliza-
cji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 
100 kW ma planowanie miejscowe na szczeblu gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do gminy należy kształtowanie 
i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego... W związku z powyższym, ustalenie 
lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii następuje 
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypad-
ku braku takiego planu, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy... Podstawę 
systemu stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ustala 
przeznaczenie terenu oraz określa sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, będący 
aktem prawa miejscowego. W planie miejscowym, w zależności od potrzeb, ustala się 
granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źró-
deł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz ich stref ochronnych…”. Jak należy 
wobec tego potraktować pismo Janusza Piechocińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów 
i Ministra Gospodarki przesłane do Urzędu Gminy Biała 29.11.2013 r. w sprawie 
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rozwoju odnawialnych źródeł energii, w którym zawarta jest m.in. następująca infor-
macja: „Cel końcowy, jak również cele sektorowe można wypełnić wyłącznie poprzez 
zachęcanie inwestorów do budowy nowych instalacji OZE oraz prowadzenie działań 
na rzecz efektywności energetycznej”.

Osobiście traktuję powyższe jako zachętę ze strony Wicepremiera i Ministra Go-
spodarki do inwestowania w odnawialne źródła energii, do podejmowania działań 
przez jednostki samorządu terytorialnego, aby w planach miejscowych przewidywać 
miejsce dla odnawialnych źródeł energii, w tym energii wiatrowej.

Nasze działania związane z energetyką odnawialną wpisują się w politykę Unii 
Europejskiej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
mówi m.in.: „...Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych zależy często od lokalnych 
lub regionalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ważne są możliwości roz-
woju i zatrudnienia jakie stwarzają w państwach członkowskich regionalne i lokal-
ne inwestycje w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W związku 
z tym Komisja i państwa członkowskie powinny wspierać krajowe i regionalne środki 
na rzecz rozwoju w tych dziedzinach, promować wymianę najlepszych wzorców w za-
kresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy lokalnymi i regionalnymi 
inicjatywami rozwojowymi...”.

„...Dążenie do zdecentralizowanego wytwarzania energii niesie za sobą wiele ko-
rzyści, w tym wykorzystanie lokalnych źródeł energii, większe bezpieczeństwo dostaw 
energii w skali lokalnej, krótsze odległości transportu oraz mniejsze straty przesyłowe. 
Taka decentralizacja wspiera również rozwój i spójność społeczności poprzez zapew-
nienie źródeł dochodu oraz tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym”.

Jest mi przykro, że gmina Biała, którą reprezentuję stała się areną niezrozumia-
łej dla mnie gry, którą prowadzą parlamentarzyści. Brak uzgodnionego stanowiska 
pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej 
nie musi być powodem do wzbudzania negatywnych emocji, a także sugerowania, że 
działania podjęte w majestacie obowiązującego prawa przeze mnie i Radę Gminy są 
działaniami, które nie powinny mieć miejsca czy też wręcz przedstawianie ich jako 
działania nielegalne.

W mojej dotychczasowej pracy na stanowisku Wójta Gminy Biała przez ponad 23 lata 
zawsze respektowałem obowiązujące przepisy prawa. Czynienie mi zarzutu z faktu do-
puszczenia w projekcie planu miejscowego lokalizacji elektrowni wiatrowych uważam 
za – delikatnie mówiąc – nie na miejscu, zważywszy na to, że nie istnieje przepis prawa, 
który by zabraniał podobnej praktyki, czy też wskazywał na odległości (wyrażone w kilo-
metrach) elektrowni wiatrowych od zabudowań. Jeżeli powyższe kwestie zostaną uregu-
lowane prawnie, co oczywiste, muszą być respektowane przez Wójta i Radę Gminy. Jak 
wspomniałem, obecnie nie istnieją regulacje prawne w zakresie odległości elektrowni 
wiatrowych od zabudowań, natomiast Wicepremier i Minister Gospodarki w przytoczo-
nych wyżej dokumentach zachęca do przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie odna-
wialnych źródeł energii, w tym energii wytwarzanej przy udziale wiatru.

Jak wspomniałem wcześniej Wojewoda Łódzki nie kwestionował rozstrzygnięć 
dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych. Tym niemniej prace związane z pro-
cedowaniem planu miejscowego zostały wstrzymane do czasu uregulowania w for-
mie przepisów prawa przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej kwestii związanych 
z odnawialnymi źródłami energii. Jeżeli okaże się jednak, że w najbliższym czasie nie 
zostaną uchwalone stosowne przepisy, radni naszej gminy rozważą możliwość wystą-
pienia z inicjatywą zorganizowania referendum lokalnego.

Z odnawialnymi źródłami energii na terenie gminy Biała, wiążemy konkretne na-
dzieje na rozwój przede wszystkim infrastruktury gminy. Nie chcieliśmy i nadal nie 
chcemy opierać przyszłości gminy wyłącznie na podatkach płaconych przez mieszkań-
ców. Ja oraz radni – mamy świadomość, że mieszkańcy gminy Biała w przeważającej 
część nie są ludźmi zamożnymi i niejednokrotnie podatek stanowi znaczne obciążenie 
budżetu domowego. Dlatego zasadnym jest, aby pozyskiwać pieniądze np. w formie 
podatków od inwestorów farm wiatrowych, które wpływałyby do budżetu gminy i by-
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łyby wykorzystywane jako wkład własny przy ubieganiu się o środki unijne, a także 
stanowiłyby dochód dla mieszkańców, którzy zawarli umowy z inwestorami na wy-
dzierżawienie gruntów pod elektrownie wiatrowe.

Gmina Biała nie należy do zamożnych, toteż każdy przypadek przekazania darowi-
zny przez fundacje czy osoby prowadzące działalność gospodarczą na sport czy ochot-
nicze straże pożarne traktujemy z wielką wdzięcznością i prosimy w miarę możliwości 
o tego typu działania. Inwestor, który zamierzał budować elektrownie wiatrowe również 
przekazywał darowizny na rzecz gminy Biała. Na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Go-
spodarczej z udziałem wszystkich Radnych Gminy Biała, w dniu 13 listopada 2007 r. 
zaproponował przekazanie darowizny na pokrycie kosztów sporządzenia planu miej-
scowego. Propozycja ta nie spotkała się ze sprzeciwem radnych (protokół Nr 12/07 
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej odbytego w dniu 13.11.2007 r.). Da-
rowizny przekazane od firmy zamierzającej budować na terenie gminy Biała elektrow-
nie wiatrowe były następujące:

– 5000 zł na działalność sportową (31.08.2010 r.);
– samochód pożarniczy wraz z wyposażeniem dla wybranej jednostki OSP z tere-

nu gminy Biała o łącznej wartości 73.060,88 zł (20.08.2010 r.);
– na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała – łącz-

nie 150.000 zł (60.000 zł przekazano 13.05.2010 r.; 90.000 zł przekazano 
20.10.2010 r.).

Przyjęcie darowizny na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oznaczało, że nie trzeba było angażować środków własnych, które można 
było wykorzystać na zaspokojenie innych potrzeb mieszkańców. Projekt Planu zago-
spodarowania przestrzennego dotyczył terenu całej gminy, również terenów, gdzie nie 
przewidywano lokalizacji elektrowni wiatrowych. Darowizna ta (podobnie jak i inne 
darowizny) przyjęta została na podstawie i w ramach obowiązującego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej prawa. Art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) mówi: 
„Źródłami dochodów własnych gminy są: ...spadki, zapisy i darowizny na rzecz gmi-
ny”. Darowizna w kwocie 60.000 zł została wprowadzona do budżetu gminy uchwałą 
Nr XLIII/250/10 Rady Gminy Biała z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budże-
cie gminy na rok 2010, natomiast darowizna w kwocie 90.000 zł została wprowadzona 
do budżetu gminy uchwałą Nr XLVIII/275/10 Rady Gminy Biała z dnia 28 październi-
ka 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Obie darowizny zapisano 
w budżecie w: dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowa-
nia przestrzennego §0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Zdziwienie budzi także pytanie o odrolnienie gruntów za zgodą Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Procedura odrolnienia gruntów w gminie Biała przebiegała zgodnie z art. 7 ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1266 z późn. zm.).

Przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, wymagającego zgody ministra 
właściwego do spraw rozwoju wsi, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wyrażenie zgody Ministra następuje na wniosek Wójta zaopiniowanego przez Izbę 
Rolniczą, a następnie przez Marszałka Województwa.

Ogólna powierzchnia gruntów rolnych klasy III przeznaczonych na cele nierolnicze 
wynosi 36,5272 ha z czego:

– 11,9280 ha przeznaczono pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z usłu-
gami nieuciążliwymi;

– 14,7294 ha przeznaczono pod tereny zabudowy usługowej lub obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazynów;

– 1,2085 ha przeznaczono pod tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej;
– 0,0309 ha to tereny sportu i rekreacji;
– 2,9598 ha stanowią tereny infrastruktury technicznej – oczyszczalnie ścieków;
– 0,0799 ha przeznaczono pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;
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– 2,9607 ha stanowią tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
– 0,0511 ha to tereny dróg wewnętrznych;
– 2,5789 ha przeznaczono pod tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych.
W dniu 17 kwietnia 2012 r. wystąpiłem o zaopiniowanie wniosku dotyczącego 

odrolnienia 49,2368 ha gruntów do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi, 
która po zasięgnięciu opinii Rady Powiatowej Izby Rolniczej 23.08.2012 r. nie wniosła 
żadnych uwag.

14.09.2012 r. wystąpiłem z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 
pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego o odrolnienie 40,2394 ha grun-
tów, gdyż w wyniku weryfikacji wypisów z ewidencji gruntów okazało się, iż część 
gruntów wyznaczonych na podkładzie mapowym uzyskało zmianę klasyfikacji. Mapy, 
na których opracowano wniosek służyły do celów planistycznych, które zostały za-
łożone w 2011 r. przez GEOPOL S.C. Pracownia Geodezyjna w Wieluniu i przyjęte 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Starostę Wieluńskiego 
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Postanowieniem z dnia 10.10.2012 r. otrzymaliśmy pozytywną opinię Marszałka 
Województwa Łódzkiego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 4.12.2012 r. wezwało do 
dokonania weryfikacji wnioskowanej powierzchni, na której miały być zlokalizowane 
poszczególne obiekty elektrowni wiatrowej, gdyż w ocenie Ministerstwa powierzchnia 
ta była zawyżona, bowiem tylko część obszaru będzie mogła być trwale zainwestowa-
na, a pozostała część będzie mogła być nadal użytkowana rolniczo.

Po dokonanej weryfikacji 20.05.2013 r. otrzymaliśmy decyzję Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o wyrażeniu zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze, zgodnie z pro-
jektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 36,5272 ha gruntów 
rolnych, w tym 2,5789 ha pod tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych. Procedura 
odrolnienia trwała 13 miesięcy. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego za-
kładał uporządkowanie istniejącej struktury przestrzennej gminy, w tym wytyczenia 
nowych terenów pod inwestycje w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. 
Grunty rolne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową są usytuowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy i miały stanowić kontynuację i roz-
winięcie istniejącego zagospodarowania na terenie gminy. Projektowane poszerzenie 
dróg miało umożliwić dostosowanie ich parametrów do warunków, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne, co miało przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. Przeznaczenie gruntów rolnych pod zabudowę produkcyjno-usługową 
z uwagi na ich lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już zainwestowanych 
– miało przyczynić się do rozwoju gospodarczego gminy.

Tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych dotyczą obszaru, któ-
ry będzie zajmowany przez ich fundament i prowadzące do nich drogi dojazdowe. 
W bezpośrednim sąsiedztwie turbin nadal może być prowadzona produkcja rolnicza.

Odnosząc się do prośby o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w zakresie działań gminy Biała związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych, także 
przyjęcia darowizny od firmy zamierzającej budować elektrownie wiatrowe, pragnę 
zaznaczyć, że każde działanie związane z projektem planu miejscowego wypływało 
z jednej strony z potrzeby stworzenia dokumentu, który miał służyć mieszkańcom 
gminy, przedsiębiorcom, budżetowi gminy m.in. poprzez wpływ podatków z elektrowni 
wiatrowych, a z drugiej strony przy minimalnym obciążeniu tegoż budżetu, w związku 
z przyjęciem darowizny z przeznaczeniem na sporządzenie planu.

Każdy aspekt działalności w tym zakresie jestem w stanie poprzeć konkretnym 
przepisem prawnym, jak również udowodnić, że tematyka związana z zamiarem loka-
lizacji na terenie gminy Biała elektrowni wiatrowych była przekazywana mieszkańcom 
gminy na Zebraniach Wiejskich, Sesjach i Komisjach Rady Gminy.

Z wyrazami szacunku 
 
WÓJT 
mgr inż. Sławomir Świgoń
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Załącznik 
do pisma Or. 1440.2.2014

Procedura sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała

1. W dniu 28.10.2010 r. została podjęta przez Radę Gminy Biała uchwała Nr XLVIII-
/277/10 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Biała dla całego terenu gminy;

2. 24.02.2011 r. zostało wydane ogłoszenie Wójta Gminy Biała o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biała, w którym określono termin składania wniosków do planu oraz w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 31.03.2011 r. Ogło-
szenie to zostało opublikowane w lokalnej prasie oraz Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Biała oraz rozesłane w formie 
kurend po terenie całej gminy tj. do 17 sołectw;

3. 24.02.2011 r. zawiadomiono sąsiednie gminy (7 gmin) oraz instytucje i organy 
(35 instytucji) właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu o możliwości skła-
dania wniosków i opiniowania planu;

4. W dniu 24.02.2011 r. wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Łodzi i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu o uzgod-
nienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko opracowanej na potrzeby miejscowego planu. 
Obie instytucje określiły, co powinna zawierać prognoza oddziaływania na śro-
dowisko a następnie ten dokument uzgodniły;

5. 29 i 30.11.2011 r. wystąpiono do instytucji i sąsiednich gmin o opinię i uzgod-
nienie projektu planu. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym określa do jakich instytucji należy wystąpić o opinię a do jakich o uzgod-
nienie;

6. 17 kwietnia 2012 r. wystosowano do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
prośbę o zaopiniowanie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych na cele nierol-
nicze. Zgodę Izby otrzymaliśmy 28 sierpnia 2012 r.;

7. 14.09.2012 r. wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem 
Marszałka Województwa Łódzkiego o wyrażenie zgody na zmianę przeznacze-
nia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Postanowieniem z dnia 10.10.2012 r. 
otrzymaliśmy pozytywną opinię Marszałka Województwa Łódzkiego;

8. 20.05.2013 r. otrzymaliśmy pozytywną decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o wyrażeniu zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, 
zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

9. 29.05.2013 r. ogłoszenie Wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia 19 czer-
wiec 2013 r. – 19 lipiec 2013 r., publiczna dyskusja 21 czerwca 2013 r. Każdy 
ma prawo wnieść uwagi do projektu Planu i prognozy w terminie do 9 sierpnia 
2013 r. (Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biu-
letynie Informacji Publicznej, w lokalnej prasie oraz rozesłano w formie kurend 
po całym terenie gminy);

10. 30.08.2013 r. zarządzenie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do 
projektu Planu;

11. 15.11.2013 r. Wójt przedłożył projekt Planu wraz z prognozą oraz uwagami nie-
uwzględnionymi do rozpatrzenia Radzie Gminy Biała;

12. Rada Gminy Biała 15 listopada 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie planu zago-
spodarowania przestrzennego;

13. Komplet dokumentów (całej procedury) przekazany został do nadzoru Wojewo-
dy Łódzkiego.

WÓJT 
mgr inż. Sławomir Świgoń
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�Odpowiedź 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Łódź, 30 stycznia 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15 stycznia 2014 roku (znak sprawy: BPS/043- 

-2040-WOJ/14) w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 
10 stycznia 2014 roku informuję, co następuje.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego Wojewoda Łódzki wy-
dał rozstrzygnięcie nadzorcze w dniu 20 grudnia 2013 roku, stwierdzając nieważność 
uchwały Rady Gminy Biała Nr XL/229/13 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała. Nadzór nad działal-
nością komunalną sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem i tylko w przy-
padkach określonych w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku poz. 647 ze zmianami) organ 
nadzoru może sięgnąć do swoich uprawnień, czyli stwierdzić nieważność uchwały rady 
gminy w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Nato-
miast zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwały w spra-
wie planu miejscowego stanie się prawomocne, czynności o których mowa w art. 17 
ustawy, ponawia się w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu 
planu z przepisami prawa. Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy o planie za-
gospodarowania przestrzennego oznacza wyeliminowanie z obrotu prawnego tylko tej 
jednej, choć najważniejszej uchwały podejmowanej w procesie planowania.

W przedmiotowej sprawie została stwierdzona nieważność uchwały Nr XL/229/13 
z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Biała, natomiast w obrocie prawnym pozostaje w szczególności 
uchwała rady o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego planu. Wójt Gminy Biała 
jako organ sporządzający projekt planu, jeżeli gmina w przewidzianym terminie nie 
złożyła na rozstrzygnięcie nadzorcze skargi do sądu administracyjnego, może przystą-
pić do ponowienia w niezbędnym zakresie czynności, o których jest mowa w art. 17 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu doprowadzenia do 
zgodności projektu przedmiotowego planu z przepisami prawa. W związku z powyż-
szym po ponowieniu czynności, o których mowa powyżej, z uwzględnieniem wszyst-
kich naruszeń wskazanych przez organ nadzoru w przedmiotowym rozstrzygnięciu 
nadzorczym, Rada Gminy Biała ponownie może przystąpić do uchwalania niniejszego 
projektu planu.

Planowanie miejscowe jest fakultatywne, gdyż ustawodawca nie przewiduje uchwa-
lenia planu miejscowego jako obowiązkowego zadania własnego samorządu gminy. 
Inicjatywa w zakresie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu na-
leży do organów gminy, zarówno wójta, burmistrza, prezydenta miasta, jak i samej 
rady gminy. Rada gminy jako organ ustawowo odpowiedzialny za uchwalenie prawa 
miejscowego w zakresie planowania przestrzennego posiada w granicach prawa sa-
modzielność oraz swobodę decydowania o losach wszczętej procedury planistycznej.

Jednocześnie w związku z tym, że została stwierdzona nieważność miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała zatwierdzonego uchwałą 
Nr XL/229/13 z dnia 15 listopada 2013 roku, obowiązuje plan miejscowy zatwier-
dzony uchwałą Nr XV/80/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku, w którym nie przewiduje 
się lokalizacji farm wiatrowych. A to oznacza, że ewentualna ich lokalizacja będzie 
wymagała zmiany obowiązującego planu w tym zakresie.
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Natomiast aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Biała, przyjęte uchwałą Rady Gminy Biała 
Nr XLV/264/10 z dnia 15 lipca 2010 roku zakłada lokalizację w granicach admini-
stracyjnych gminy urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej służących pozyski-
waniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym między innymi, energii wiatru, biomasy, 
biogazu, wód powierzchniowych, wód geotermalnych i słońca. Lokalizację elektrowni 
wiatrowych dopuszcza się na terenach rolniczych, w tym terenach potencjalnych zale-
sień na terenie całej gminy Biała. Przy czym duże farmy wiatrowe (grupy turbin) winny 
być lokalizowane na południe od drogi krajowej Nr 8.

Z poważaniem 
 
WOJEWODA ŁÓDZKI 
Jolanta Chełmińska

�Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2014.02.12

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Marszałek!
W związku z pismem Pani Marszałek z dnia 15 stycznia 2014 roku, znak: BPS/043- 

-47-2040-MRRW/14, przy którym został przekazany tekst oświadczenia złożonego 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 
47. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 stycznia 2014 roku w sprawie przeznacze-
nia gruntów rolnych klas III na cele nierolnicze położonych na terenie gminy Biała 
woj. łódzkie z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej – uprzejmie informuję, 
co następuje.

Wójt Gminy Biała, działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 
z późn. zm.), wnioskiem z dnia 14 września 2012 roku, znak: POD.6721.6.2012, uzu-
pełnionym i skorygowanym przy pismach z dnia 16 stycznia i 25 kwietnia 2013 roku, 
znak jw., wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Marszał-
ka Województwa Łódzkiego o wyrażenie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze 
36,5272 ha gruntów rolnych klas III, położonych na terenie gminy Biała. Należy wy-
jaśnić, że pierwotny wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze 
gruntów rolnych klas III obejmował powierzchnię 47,6851 ha, jednakże w trakcie 
prowadzonego postępowania uzupełniającego Wójt Gminy Biała, po przeprowadze-
niu ponownej analizy złożonego wniosku, ograniczył tę powierzchnię, najpierw do 
40,2394 ha, a następnie do 36,5272 ha.

Wniosek Wójta został pozytywnie zaopiniowany przez Marszałka Województwa 
Łódzkiego postanowieniem z dnia 10 października 2012 r. znak: ROI.7151.1.10. 2012.
AB oraz Prezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego pismem z dnia 23 
sierpnia 2012 r. znak: IRWŁ.1872/2012.
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Na podstawie nadesłanych dokumentów ustalono, że obszar objęty projektem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany jest dla całej 
gminy i wynosi 7409 ha, z czego wnioskowane grunty rolne klas III stanowią pow. 
36,5272 ha. Grunty te położone są na terenie 11 sołectw, obejmując następujące 
powierzchnie: Naramice – 9,6619 ha, Wiktorów – 0,8885 ha, Radomina – 0,0808 ha, 
Biała Pierwsza – 0,4387 ha, Biała Druga – 2,1706 ha, Biała-Kopiec – 0,0826 ha, Bia-
ła-Parcela – 8,2137 ha, Biała Rządowa – 9,8262 ha, Łyskornia – 1,4884 ha, Brzoza 
– 2,5655 ha i Janowiec – 1,1103 ha.

Z nadesłanych dokumentów wynikało również, że wnioskowane do przeznaczenia 
na cele nierolnicze grunty rolne o pow. 36,5272 ha przewidziane zostały na niżej wy-
mienione cele:

– tereny usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – 14,7294 ha,
– tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 11,9280 ha,
– tereny komunikacji – 3,0917 ha,
– infrastruktura techniczna – oczyszczalnie ścieków – 2,9598 ha,
– tereny elektrowni wiatrowych – 2,5789 ha,
– zabudowa usługowa – 1,2085 ha,
– tereny sportu i rekreacji – 0,0309 ha.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu nadesłanego wniosku decyzją 

z dnia 20 maja 2013 roku znak: GZ.tr. 057-602-496/12 wyraził zgodę na przezna-
czenie na cele nierolnicze, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 36,5272 ha gruntów rolnych klas III, położonych na terenie gminy 
Biała w sołectwach: Naramice, Wiktorów, Radomina, Biała Pierwsza, Biała Druga, Bia-
ła-Kopiec, Biała-Parcela, Biała Rządowa, Łyskornia, Brzoza i Janowiec, przewidzianych 
na ww. cele. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że projekt planu zakłada koncen-
trację nowej zabudowy: mieszkaniowo-usługowej, usługowej oraz lokalizację obiektów 
produkcyjnych, składów, magazynów, sportu i rekreacji wyłącznie w pasach gruntów 
przydrożnych. Grunty te położone są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zurbani-
zowanych oraz wśród użytków rolnych niższych klas bonitacyjnych, przewidzianych 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego również na cele nie-
rolnicze. Takie położenie gruntów rolnych oznacza, że lokalizowana na nich zabudowa 
będzie stanowiła naturalne uzupełnienie istniejącego i planowanego zagospodarowa-
nia terenu. Jedynie grunty rolne klas III wnioskowane do zmiany przeznaczenia pod 
oczyszczalnie ścieków – 2,9598 ha oraz pod budowę elektrowni wiatrowych – 2,5789 ha 
położone są z dala od zwartej zabudowy, należy jednak zauważyć, że przedsięwzięcia 
te ze względu na rodzaj inwestycji wymagają przeznaczenia na te cele obszaru gruntów 
rolnych usytuowanych dogodnie z uwagi na uwarunkowania środowiskowe, dostęp-
ność komunikacyjną oraz infrastruktury technicznej, co wraz z brakiem w ich pobliżu 
większych skupisk zabudowy sprzyja planowanym zamierzeniom.

Ponadto odnosząc się do terenów elektrowni wiatrowych podkreślono, że grunty te 
stanowią pojedyncze enklawy, na których zlokalizowanych będzie 9 obiektów. Usta-
lenia dokonane w projekcie planu umożliwiają realizację niezbędnej infrastruktury 
technicznej, a przestrzeń pomiędzy wiatrakami, które usytuowane zostaną w znacz-
nych odległościach od siebie będzie dalej wykorzystywana rolniczo.

Za zmianą przeznaczenia wskazanych terenów rolnych przemawiała również oko-
liczność, że planowana inwestycja związana z budową elektrowni wiatrowych przyczy-
ni się do rozwoju gospodarczego gminy oraz pozwoli na uzyskanie dodatkowej ilości 
energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, natomiast przeznaczenie na cele nierol-
nicze omawianych gruntów, z uwagi na usytuowanie, nie naruszy zwartości rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej i nie spowoduje istotnych strat dla rolnictwa.

Wyrażenie zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie grun-
tów rolnych na cele nierolnicze nie oznacza jednak, że grunty te z mocy prawa stra-
ciły charakter gruntów rolnych. Omawiane grunty rolne pozostaną dalej gruntami 
rolnymi i mogą być nadal użytkowane na cele rolnicze do czasu ich zainwestowania. 
Natomiast podjęcie działań związanych z realizacją inwestycji na omawianych grun-
tach rolnych będzie możliwe po wejściu w życie uchwały Rady Gminy Biała w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opublikowanej 
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w Dzienniku Urzędowym Wojewody Łódzkiego, zaś realizacja inwestycji na wskaza-
nych gruntach może odbywać się tylko za zgodą ich właściciela. Zgodnie z treścią 
przepisu art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1409) pozwolenie na budowę może być wydane temu, kto złożył oświad-
czenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowa-
nia nieruchomością na cele budowlane.

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

�Odpowiedź 
WICEPREZESA 
NAJWYŻESZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 19 lutego 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na pismo Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej przekazujące 
oświadczenie złożone przez pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz grupę 
Senatorów RP wnioskujących o przeprowadzenie kontroli działań władz Gminy Bia-
ła, powiat wieluński w zakresie lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych, z upo-
ważnienia Prezesa NIK uprzejmie informuję, że Najwyższej Izbie Kontroli znane są 
obawy i wątpliwości dotyczące okoliczności oraz skutków realizacji inwestycji farm 
wiatrowych na niektórych obszarach Polski. Wobec licznych skarg napływających do 
NIK w okresie ostatnich kilku lat, zarówno od parlamentarzystów, jak i stowarzyszeń 
oraz osób indywidualnych, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu w 2013 roku 
ogólnopolskiej kontroli nt. „Lokalizacja i budowa farm wiatrowych”, w ramach której 
czynnościami kontrolnymi objęto 65 podmiotów z 10 województw. Celem zaś było zba-
danie respektowania ograniczeń związanych z usytuowaniem elektrowni wiatrowych 
w ramach planów zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony środowiska i uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Odnosząc się do nadesłanego wniosku, uprzejmie wyjaśniam, że obecnie NIK nie 
ma możliwości podjęcia badań we wskazanej jednostce, ze względu na fakt, że zapla-
nowane czynności kontrolne są już na ukończeniu, a wśród wytypowanych wcześniej 
podmiotów nie znalazła się Gmina Biała. Na terenie województwa łódzkiego czynności 
kontrolne były prowadzone w Gminie Wróblew, a także w Starostwie Powiatowym 
w Sieradzu.

Jednocześnie informuję, że ustalenia omawianej kontroli pozwolą na rozważenie 
podjęcia ewentualnych dodatkowych działań kontrolnych NIK odnoszących się do 
problematyki pozyskiwania energii wiatrowej.

WICEPREZES 
Najwyższej Izby Kontroli 
Marian Cichosz
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Odpowiedź 
PREZESA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 22 sierpnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

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

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

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

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

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

Z wyrazami szacunku 
 
Krzysztof Kwiatkowski


