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49. posiedzenie Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. 9

Oświadczenie senator Anny Aksamit

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

Szanowna Pani Premier!
Jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych na Mazowszu jest 

droga krajowa nr 61 obsługująca międzynarodowy ruch tranzytowy w kie-
runku Litwy, Łotwy i Estonii oraz krajowy ruch tranzytowy pomiędzy woje-
wództwami mazowieckim i podlaskim, a także w kierunku Warmii i Mazur. 
Droga krajowa nr 61 obsługująca także ruch lokalny mieszkańców powia-
tów legionowskiego, nowodworskiego oraz pułtuskiego wyprowadza ruch ze 
stolicy w stronę Augustowa i dalej na Litwę. Jest ona ujęta w różnych wa-
riantach jako część transeuropejskiego szlaku komunikacyjnego Via Baltica, 
czyli drogi ekspresowej biegnącej z Warszawy do Tallinna w Estonii.

W ramach przebudowy drogi krajowej nr 61 na terenie powiatu legio-
nowskiego poczyniono inwestycje na łączną kwotę przekraczającą 400 mi-
lionów zł, w tym między innymi obwodnice Jabłonny i Serocka oraz wiadukt 
nad torami kolejowymi w Legionowie. Brak spójności sieci drogowej pomię-
dzy zmodernizowanymi odcinkami powoduje, że inwestycje te nie do końca 
spełniają swoje funkcje, a w mieście Legionowo notorycznie tworzą się za-
tory drogowe – zarówno w stronę Warszawy, jak i w stronę Augustowa. Po-
nadto droga krajowa nr 61 jest obecnie jedynym bezkolizyjnym przejazdem 
przez tory kolejowe na obszarze Legionowa, a to powoduje wzmożony ruch 
lokalny na tym odcinku.

Kluczową inwestycją, jeżeli chodzi o zwiększenie płynności ruchu na 
drodze krajowej nr 61 pomiędzy Warszawą a Jeziorem Zegrzyńskim, jest 
budowa trzeciego odcinka przejścia przez Legionowo pomiędzy wybudowa-
nym już wiaduktem biegnącym nad linią kolejową nr 9 a granicą miasta; jest 
to ostatni niezmodernizowany odcinek drogi krajowej nr 61 znajdujący się 
w granicach miasta Legionowa.

Przebudowa omawianego odcinka ma polegać na poszerzeniu jezdni do 
dwóch pasów ruchu w każdą stronę oraz na przebudowie skrzyżowań. In-
westycja ta znajduje się w załączniku nr 1a, pozycja 27 „Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2011–2015”. Według kosztorysu Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad koszt omawianego odcinka o długości 1,6 km 
wynosi około 90 milionów zł. Zezwolenie na realizację tego odcinka zosta-
ło wydane przez wojewodę mazowieckiego 31 stycznia 2012 r. Wojewoda 
nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Ze względu na przedstawioną sytuację zwracam się do Pani Minister 
z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego 
rozpoczęcia trzeciego etapu przebudowy drogi krajowej nr 61 biegnącej przez 
Legionowo.

Łączę wyrazy szacunku 
Anna Aksamit
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Odpowiedź

Warszawa, 19 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z przekazaniem przez Pana oświadczenia Pani Senator Anny Aksamit, 

w sprawie rozpoczęcia trzeciego etapu przebudowy drogi krajowej nr 61 biegnącej 
przez Legionowo, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Obecnie nowe inwestycje drogowe w Polsce realizowane są w oparciu o przyjęty 
przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Program Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2011–2015 (Program). Zakres rzeczowy Programu został dostosowany do moż-
liwości finansowych państwa.

Zadanie poszerzenia drogi krajowej nr 61 na odcinku Legionowo – Zegrze znalazło 
się w załączniku 1a do aktualnego „Programu Budowy Dróg Krajowych 2011–2015”. 
W powyższym załączniku znajdują się inwestycje, które mogą być realizowane w sytua- 
cji wystąpienia oszczędności przy realizacji zadań wymienionych w załączniku nr 1. 
Obecnie nie przewiduje się uwolnienia środków.

Informuję ponadto, że we wrześniu 2013 r. na odcinku Legionowo – Zegrze, roz-
poczęto remont nawierzchni: frezowanie, remont cząstkowy, wzmocnienia konstruk-
cji nawierzchni poprzez ułożenie siatki stalowej na skrzyżowaniu z ulicą Kupiecką, 
ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej. Wykonano również prace związane z uzu-
pełnianiem poboczy, renowacją i odtworzeniem rowów, robotami brukarskimi (kra-
wężniki, chodniki), regulacją infrastruktury podziemnej, jak również oznakowaniem 
poziomym.

Niemniej w resorcie infrastruktury i rozwoju trwają prace nad określeniem listy 
inwestycji, jakie będą realizowane w nowej perspektywie finansowej UE w ramach 
nowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2020. Lista inwestycji, jaka 
znajdzie się w nowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2020, zostanie 
ustalona na podstawie dostępnej alokacji UE przeznaczonej na projekty drogowe oraz 
uzgodnień z resortem finansów dotyczących kwot stanowiących zobowiązania Skarbu 
Państwa, jakie mogą być przeznaczone na nowe inwestycje drogowe.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Anny Aksamit

skierowane do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika

Szanowny Panie Marszałku!
Legionowska Trasa Mostowa zwana też Trasą Mostową to planowana 

od wielu lat droga wraz z przeprawą przez Wisłę, łącząca miejscowości po-
łożone w północnej części aglomeracji warszawskiej: Łomianki, Jabłonnę, 
Chotomów, Legionowo oraz Wieliszew. W szerszym kontekście Trasa Le-
gionowska ma połączyć drogę ekspresową S7, drogę wojewódzką nr 630, 
planowaną Trasę Olszynki Grochowskiej, drogę wojewódzką nr 632 oraz 
pośrednio drogę krajową nr 61. Tym samym wpisuje się ona w koncepcję 
Małej Obwodnicy Warszawy, która ma służyć ruchowi lokalnemu między 
miejscowościami sąsiadującymi z Warszawą z pominięciem tej ostatniej.

Należy podkreślić, iż w ramach Trasy Legionowskiej planowany jest je-
dyny most na Wiśle położony między Nowym Dworem Mazowieckim (mosty 
w ciągu drogi ekspresowej S7 oraz drogi krajowej nr 85) a Mostem Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Trasa Mostowa jako jedna z najbardziej 
wyczekiwanych inwestycji na Mazowszu ma w przyszłości połączyć naj-
bardziej zurbanizowane tereny północnej części aglomeracji warszawskiej, 
gdzie liczba mieszkańców cały czas wzrasta, a natężenie ruchu nasila się 
z każdym rokiem.

Przebieg drogi został zaprojektowany kilkadziesiąt lat temu, a odpowied-
nie odniesienia znalazły się zarówno w dokumentach planowania przestrzen-
nego na szczeblu gminnym, jak i w „Planie Zagospodarowania Przestrzen-
nego Województwa Mazowieckiego”. Utrzymanie korytarza dla planowanej 
trasy stało się jednak w ostatnim czasie przedmiotem coraz liczniejszych 
wystąpień oraz protestów osób prywatnych, a także samorządów gminnych 
kwestionujących wieloletnie rezerwowanie terenów położonych w tym kory-
tarzu. Ponieważ nie ma konkretnych terminów budowy trasy, zablokowane 
są nieruchomości, na obszarze których w przyszłości ma przebiegać droga. 
Właściciele gruntów nie mogą niczego budować, bo nie wiedzą, kiedy ich 
działki będą wykupywane, a tylko po dokonaniu wykupu budowa trasy bę-
dzie mogła być zrealizowana. Problemy gmin nawarstwiają się, gdyż przepi-
sy o planowaniu przestrzennym nakazują gminie wypłacanie odszkodowań 
właścicielom działek zarezerwowanych w planach pod budowę dróg. Inwe-
stycje latami nie są realizowane, a właściciele działek leżących w obrębie 
planowanego przebiegu Trasy Mostowej coraz częściej występują do sądów, 
by uzyskać decyzje umożliwiające zabudowę. Korytarz planowanej Trasy 
Mostowej, niegdyś zupełnie pusty, dziś jest coraz gęściej zabudowywany.

W związku z nawarstwiającymi się problemami samorządów lokalnych 
wynikającymi z braku ostatecznego terminu realizacji powyższej inwestycji 
zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmie-
rzających do jak najszybszego określenia terminu budowy Legionowskiej 
Trasy Mostowej.

Łączę wyrazy szacunku 
Anna Aksamit
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Odpowiedź

Warszawa, 19.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo znak BPS/043-49-2101/14, przekazujące oświadcze-

nie Pani Senator Anny Aksamit dotyczące Legionowskiej Trasy Mostowej, chciałbym 
przede wszystkim wyrazić podziękowanie za zajęcie się tą sprawą i jednocześnie za-
pewnić, że władze samorządowe województwa mazowieckiego w pełni podzielają opi-
nie i uwagi Pani Senator. Świadczy o tym sposób, w jaki sprawa ta została potrakto-
wana w procesie aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego.

Poruszony w oświadczeniu problem polega na tym, że w polskim prawie nie ma 
skutecznych przepisów pozwalających na rezerwowanie w planach zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów pod inwestycje publiczne, w stosunku do których nie 
zostały określone finansowe uwarunkowania realizacyjne, dające podstawę do wypła-
ty odszkodowań z tytułu zajęcia terenu. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia 
w przypadku Legionowskiej Trasy Mostowej. Dlatego też od samego początku prac nad 
aktualizacją planu województwa przyjęto założenie, że problem ten będzie rozwiązany 
na drodze konsensusu. W tym celu zorganizowano szereg spotkań i narad z udziałem 
zainteresowanych gmin i lokalnych społeczności, na których otwarcie dyskutowano 
różne aspekty lokalizacji i realizacji LTM.

Mogę z satysfakcją stwierdzić, że zastosowane podejście pozwoliło na zapropono-
wanie rozwiązania kompromisowego. Polega ono na tym, że w planie województwa 
zostanie ogólnie określony przebieg korytarza LTM, a jego uszczegółowienie nastąpi 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to powstrzymać 
żywiołową (bezplanową) zabudowę korytarza przyszłej trasy, a jednocześnie zapew-
ni ustalenie jasnych reguł inwestowania na pozostałych terenach położonych w gm. 
Jabłonna. Rozwiązanie to, dzięki obowiązującej procedurze, umożliwi też wszystkim 
zainteresowanym aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji planistycznych, co 
niewątpliwie przyczyni się do osłabienia napięć społecznych związanych z tą sprawą.

Pragnę również nadmienić, że w konsekwencji zaproponowanego rozwiązania bę-
dzie można – po przyjęciu planu województwa, co powinno nastąpić w połowie tego 
roku – przystąpić do wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego 
dla omawianej trasy, warunkującego podjęcie ostatecznych i umiejscowionych w cza-
sie ustaleń dotyczących jej realizacji.

Z wyrazami szacunku 
 
Adam Struzik
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego 
oraz senatora Henryka Ciocha

skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marszałku!
W dniu 29 października 2013 r., podczas 42. posiedzenia Senatu złoży-

liśmy oświadczenie senatorskie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi, które dotyczyło problematyki związanej z nieprawidłowościami wystę-
pującymi podczas działań mających na celu modernizację ewidencji gruntów 
i budynków na obszarach poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

Niestety, do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy odpowiedź na zaledwie jed-
no pytanie.

Prosimy więc Pana Marszałka o podjęcie interwencji w celu uzyskania 
odpowiedzi na zadane pytania.

Grzegorz Bierecki 
Henryk Cioch

Odpowiedź

Warszawa, 5 marca 2014 r.

Pan 
Stanisław Kalemba 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podczas 42. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 października 2013 r. senatorowie 
Grzegorz Bierecki i Henryk Cioch skierowali do Pana oświadczenie, które zostało prze-
kazane pismem o numerze BPS/043-42-1809/13 z dnia 31 października 2013 r.

Do dnia dzisiejszego nie udzielono odpowiedzi na część pytań zadanych w powyż-
szym oświadczeniu, mimo iż w piśmie z dnia 29 listopada 2013 r. o numerze BP-zs- 
-070-6/13 (ks-4294) Ministerstwo zobowiązało się do tego.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra o jak najszybsze uzupełnienie od-
powiedzi na oświadczenie senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego 
oraz senatora Henryka Ciocha

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Powodowani troską o ochronę polskich inwestorów giełdowych i ich in-

westycji w akcje spółek zagranicznych notowanych na warszawskiej Gieł-
dzie Papierów Wartościowych, jak i ideą praworządności w naszym kraju, 
w związku z komunikatem KNF z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie decyzji 
Banku Słowenii dotyczącej akcji spółki Nova Kreditna banka Maribor d.d., 
które to akcje były notowane na GPW w Warszawie, a następnie wskutek 
nadzwyczajnych środków prawnych podjętych przez władze Słowenii zo-
stały wyrejestrowane, w wyniku czego polscy inwestorzy giełdowi ponieśli 
ogromne straty szacowane na około 150 milionów zł, zwracamy się z prośbą 
o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy prospekt emisyjny słoweńskiego banku podlegał zatwierdzeniu 
przez Komisję Nadzoru Finansowego? Jeśli tak, to kiedy i kto za to odpowia-
dał, jeśli nie, to na podstawie jakich przepisów został dopuszczony do obrotu 
na GPW w Warszawie i kto za to odpowiadał?

2. Czy prospekt emisyjny lub inny adekwatny dokument przedsta-
wiany polskim inwestorom przewidywał możliwość wyrejestrowania akcji 
banku wskutek podjęcia nadzwyczajnych kroków prawnych przez władze 
Słowenii?

3. Czy prospekt emisyjny lub inny adekwatny dokument podlegający 
zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zawierał nieprawdziwe 
informacje i czy w sposób adekwatny informował o rzeczywistej sytuacji 
emitenta i ryzyku związanym z inwestycjami w jego akcje?

4. Czy emitent informował o nowelizacji prawa bankowego Słowenii 
i wynikających z niej ryzykach dla jego akcjonariuszy, inwestorów w Polsce? 
Jeśli tak, to kiedy, jeśli nie, to jakie kroki w związku z tym podjęła Komisja 
Nadzoru Finansowego w stosunku do emitenta papierów wartościowych do-
puszczonych do obrotu na GPW w Warszawie?

5. Czy KNF wydał ostrzeżenie dla polskich inwestorów o zmianie sta-
nu prawnego w Republice Słowenii i potencjalnych konsekwencjach dla pol-
skich inwestorów posiadających akcje słoweńskich banków notowanych na 
GPW SA? Jeśli tak, to kiedy i w jakiej formie, jeśli nie, to dlaczego i kto za to 
odpowiada?

6. Jakie działania podjęła KNF, by zapobiec wyrejestrowaniu akcji ban-
ku z rachunków papierów wartościowych polskich inwestorów? Jeśli nie, to 
kto za to odpowiada?

7. Jakie działania podjęła KNF w stosunku do Republiki Słowenii lub 
Banku Słowenii w celu uzyskania ekwiwalentnej rekompensaty za akcje 
wyrejestrowane z rachunków papierów wartościowych?

8. Jakie działania podejmowała KNF w celu ochrony polskich akcjona-
riuszy CEDC, których akcje również zostały wyrejestrowane z rachunków 
papierów wartościowych w oparciu o przepisy obowiązujące w USA?

9. W jaki sposób KNF zamierza chronić inwestorów inwestujących na 
GPW w Warszawie w akcje emitentów z państw obcych przed zastosowa-
niem w stosunku do nich regulacji nieznanych polskiemu systemowi praw-
nemu prowadzących do wyrejestrowania akcji z rachunków papierów war-
tościowych bez odpowiedniego ekwiwalentu? Czy informacje o takich emi-
tentach zamieszczane są na liście ostrzeżeń publicznych? Czy KNF zamierza 
odmawiać dopuszczania akcji obarczonych takim ryzykiem do obrotu na 
GPW w Warszawie?

Z poważaniem 
Grzegorz Bierecki 
Henryk Cioch
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Odpowiedź 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, 31 marca 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Adama Jassera – Sekretarza Stanu w Kancela-

rii Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2014 r., sygn. SPRM-4813-93-(1)/14, 
dotyczącego oświadczenia złożonego przez senatorów Grzegorza Biereckiego i Hen-
ryka Ciocha podczas 49. posiedzenia Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie 
decyzji Banku Słowenii dotyczącej spółki Nova Kreditna Banka Maribor d.d. przed-
stawiam poniżej stanowisko, będące ustosunkowaniem się do wniosków zawartych 
w ww. oświadczeniu.

Przeprowadzenie oferty publicznej lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowa-
nym w Polsce papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki mające siedzibę 
na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska kraju należącego do Unii Europejskiej, 
dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, następuje na pod-
stawie tzw. procedury paszportowania. Procedura ta została uregulowana przepisami 
prawa europejskiego, jak również zaimplementowana do polskiego porządku praw-
nego. Zgodnie z dyrektywą 2003/WE/71 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z pu-
bliczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca 
dyrektywę 2001/34/WE (dalej: Dyrektywa Prospektowa), w przypadku gdy publiczna 
oferta lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ma miejsce w jednym (lub 
więcej) państwie członkowskim lub w państwie członkowskim innym niż macierzy-
ste państwo członkowskie, prospekt emisyjny zatwierdzony w macierzystym państwie 
członkowskim ważny jest do celów publicznej oferty lub dopuszczenia do obrotu w do-
wolnej liczbie przyjmujących państw członkowskich, pod warunkiem, że właściwy 
organ każdego przyjmującego państwa członkowskiego został powiadomiony. Zgod-
nie z Dyrektywą Prospektową macierzystym państwem członkowskim dla emitentów 
akcji jest państwo członkowskie UE, w którym emitent taki ma swoją siedzibę sta-
tutową. Ponadto z dyrektywy tej wynika, że właściwe organy przyjmujących państw 
członkowskich nie mogą prowadzić żadnych postępowań odnoszących się do takich 
prospektów emisyjnych.

Wynikająca z Dyrektywy Prospektowej tzw. procedura paszportowania została 
transponowana do art. 37 ust. 1–4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 j.t., dalej: ustawa 
o ofercie).

W dniu 31 marca 2011 r. słoweński organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym, 
Agencija za trg vrednostnih papirjev (dalej: ATVP), zatwierdził prospekt emisyjny spół-
ki Bank Nova Kreditna Banka Maribor D.D. z siedzibą w Mariborze (dalej: Nova KBM). 
Prospekt emisyjny Nova KBM został sporządzony w związku z ofertą publiczną ak-
cji tej spółki, oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie wszystkich 
wyemitowanych przez Nova KBM akcji do obrotu na rynku regulowanym w Słowe-
nii, oraz rynku regulowanym w Polsce, tj. rynku podstawowym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (dalej: GPW). W związku z powyż-
szym, w dniu 1 kwietnia 2011 r., zgodnie z tzw. procedurą paszportowania, prospekt 
ten został przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF). KNF otrzymała 
z ATVP dokument notyfikujący, potwierdzający zatwierdzenie ww. prospektu emisyj-
nego, kopię zatwierdzonego prospektu emisyjnego wraz z jego tłumaczeniem na język 
angielski oraz przetłumaczoną na język polski częścią prospektu emisyjnego zawie-
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rającą podsumowanie informacji w nim zamieszczonych. KNF nie zatwierdzała zatem 
prospektu emisyjnego ani żadnego innego dokumentu dotyczącego Nova KBM, ponie-
waż państwem macierzystym dla Nova KBM była Republika Słowenii, zaś organem 
zatwierdzającym słoweński organ nadzoru. Tym samym KNF nie dokonywała oceny 
prawdziwości informacji zawartych w prospekcie ani ryzyka związanego z inwestycja-
mi w akcje emitenta. W tym miejscu należy też wskazać, iż prospekt emisyjny Nova 
KBM nie przewidywał możliwości wyrejestrowania akcji tej spółki wskutek zastosowa-
nia środków prawnych przez organy nadzoru w Republice Słowenii z uwagi na fakt, 
iż w momencie jego publikacji środki te nie były jeszcze przewidziane w słoweńskich 
przepisach prawa.

Uchwałą Nr 585/2011 Zarządu GPW z dnia 6 maja 2011 r. do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW zostały dopuszczone wszystkie wyemitowane 
przez Nova KBM akcje spółki. Uchwała ta została podjęta w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków, ja-
kie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów war-
tościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku oraz na podstawie Regulaminu 
Giełdy i Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w Systemie UTP. GPW była drugim 
rynkiem giełdowym, na którym akcje spółki Nova KBM zostały dopuszczone do obrotu 
– pierwszym rynkiem była giełda w Lublanie.

Zgodnie z dyrektywą 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości in-
formacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na ryn-
ku regulowanym oraz zmieniającej Dyrektywę 2001/34/WE (dalej: Dyrektywa Trans-
parency), macierzyste państwo członkowskie zapewnia, aby informacje regulowane 
zostały ujawnione przez emitenta w sposób zapewniający szybki i niedyskryminujący 
dostęp do takich informacji. Na gruncie prawa polskiego informacjami regulowanymi 
są przede wszystkim informacje poufne, bieżące i okresowe. Państwem macierzystym, 
zgodnie z tą dyrektywą, jest natomiast, dla emitentów akcji, państwo członkowskie 
UE, w którym emitent taki ma swoją siedzibę statutową. Ponadto art. 56 ust. 6 usta-
wy o ofercie wskazuje, że w przypadku emitenta dla którego akcje są dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP, dla którego Polska jest pań-
stwem przyjmującym, zakres obowiązków informacyjnych oraz terminy ich wykony-
wania określają przepisy państwa macierzystego. Państwem macierzystym, zgodnie 
z art. 55a ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, dla emitentów akcji jest również państwo 
członkowskie UE, w którym emitent taki ma swoją siedzibę. Z powyższego wynika 
zatem, że Nova KBM w zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na emitencie 
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, 
podlegała prawu Republiki Słowenii a weryfikacja prawidłowości ich wykonywania 
była dokonywana przez ATVP.

W związku z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, 
spółka Nova KBM, tak jak każda inna spółka notowana na tym rynku, przekazywała 
do publicznej wiadomości, wymagane w jej przypadku przepisami Republiki Słowe-
nii, informacje regulowane. Informacje te były przekazywane w języku angielskim, 
gdyż przepisy prawa nie obligują spółek zagranicznych z siedzibą w innym państwie 
UE, których akcje notowane są na rynku regulowanym w Polsce, do publikowania 
ich w języku polskim. W ramach tych raportów Nova KBM nie informowała o wejściu 
w życie nowelizacji prawa bankowego w Słowenii i wynikających z niego ryzykach 
dla jej akcjonariuszy w Polsce. Należy wskazać, iż informacje dotyczące zmian prawa 
powszechnie obowiązującego są publikowane w stosowny dla danego systemu praw-
nego sposób. W konsekwencji, nie można przyjąć, że nowelizacja prawa bankowego 
w Słowenii stanowiła informację poufną. Zgodnie bowiem zarówno z prawem euro-
pejskim jak i wydanym na jego podstawie prawem polskim, informacji przekazanej 
do publicznej wiadomości nie można przypisać przymiotu poufności. W tym miejscu 
należy przypomnieć, iż zgodnie z obowiązującymi regulacjami to ATVP a nie KNF 
weryfikowała prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych ciążących na 
spółce Nova KBM, jako na emitencie akcji dopuszczonych do obrotu również na ryn-
ku regulowanym w Polsce. W związku z powyższym, w dniu 20 stycznia 2014 r. 
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Urząd KNF zwrócił się do ATVP z prośbą o przekazanie informacji oraz wydanie opi-
nii w sprawie prawidłowości wypełniania przez Nova KBM powyższych obowiązków 
informacyjnych. Urząd KNF zwrócił się także o udzielenie informacji, czy w okresie 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wysłanie zapytania, słoweński organ nadzoru 
prowadził wobec tej spółki postępowanie związane z naruszeniem powyższych obo-
wiązków informacyjnych. W odpowiedzi, pismem z dnia 24 stycznia 2014 r., ATVP 
poinformował, iż w ocenie tego organu, Nova KBM nie uchybiła właściwym przepisom 
prawa słoweńskiego dotyczącym obowiązków informacyjnych emitentów papierów 
wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Słoweński organ 
nadzoru poinformował również, iż wobec spółki Nova KBM nie zostało wszczęte po-
stępowanie w przedmiocie naruszenia ciążących na niej powyższych obowiązków in-
formacyjnych.

W dniu 19 grudnia 2013 r. spółka Nova KBM podała do publicznej wiadomości 
raport nr 50/2013, w którym poinformowała, że decyzją Banku Słowenii akcje spółki 
zostały anulowane z dniem 18 grudnia 2013 r. Następnie w dniu 23 grudnia 2013 r. 
spółka Nova KBM podała do publicznej wiadomości raport 52/2013, w którym po-
informowała, iż w związku z anulowaniem akcji Nova KBM nie będą one podlegać 
obrotowi na GPW. Jednocześnie, nowo wyemitowane akcje objęte przez słoweński 
skarb państwa nie zostały dopuszczone do obrotu na jakimkolwiek rynku giełdowym. 
W związku z powyższym w dniu 24 grudnia 2013 r. Urząd KNF zwrócił się do ATVP 
z prośbą o wskazanie, czy w związku z anulowaniem akcji Nova KBM polscy akcjo-
nariusze spółki mogą liczyć na uzyskanie rekompensaty oraz ewentualne wskaza-
nie środków prawnych służących jej dochodzeniu. W odpowiedzi, w dniu 14 stycznia 
2014 r., ATVP poinformował iż art. 350a znowelizowanego prawa bankowego Repu-
bliki Słowenii przewiduje, że inwestorzy, których prawa zostały naruszone w wyni-
ku decyzji Banku Słowenii mogą domagać się odszkodowania. Będzie to możliwe, 
jeśli udowodnią, że szkoda, która powstała w wyniku zastosowania nadzwyczajnych 
środków jest większa niż w przypadku, gdyby środki te nie zostały podjęte. Ponadto 
Urząd KNF w dniu 9 stycznia 2014 r. uzyskał od Ambasady RP w Lublanie informacje 
o ustaleniach w temacie zaskarżania decyzji Banku Słowenii jak i pozwów cywilnych 
przeciwko samemu Nova KBM.

W związku z posiadanymi informacjami, w dniu 21 stycznia 2014 r. na stronie in-
ternetowej KNF zamieszczono komunikat w sprawie sytuacji byłych już akcjonariuszy 
spółki Nova KBM. Urząd KNF poinformował, iż przepisy stanowiące podstawę praw-
ną do wydania przez Bank Słowenii decyzji w sprawie anulowania akcji Nova KBM 
(znowelizowane prawo bankowe Republiki Słowenii) zostały zaskarżone do Trybunału 
Konstytucyjnego Republiki Słowenii przez słoweński odpowiednik Senatu i Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich Republiki Słowenii. Nowelizacja prawa bankowego Republiki 
Słowenii zobowiązuje wszystkich wierzycieli oraz akcjonariuszy do uczestnictwa w ra-
towaniu spółki (dłużnika), która popadła w poważne problemy finansowe. Trybunał 
Konstytucyjny Republiki Słowenii nie zdecydował się na zawieszenie obowiązywania 
nowelizacji, zadeklarował jednak, iż sprawa konstytucyjności ustawy będzie priory-
tetowa. Urząd KNF zwrócił również uwagę, iż zgodnie z prawem unijnym i krajowym 
pełną kontrolę nad procesem zatwierdzania prospektu emisyjnego emitenta z siedzibą 
w państwie członkowskim sprawuje państwo macierzyste, w tym przypadku Republi-
ka Słowenii. Również wykonywanie obowiązków informacyjnych odbywa się zgodnie 
z zasadą nadzoru państwa macierzystego. Sprawy korporacyjne osoby prawnej są 
natomiast regulowane prawem państwa, w którym ma siedzibę. Prawo tego państwa 
może przewidywać rozwiązania nieznane w porządku prawnym RP.

Na postawie posiadanych uprawnień, Urząd KNF ustalił również wysokość strat 
poniesionych przez polskich akcjonariuszy w związku z anulowaniem akcji Nova KBM. 
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (da-
lej: KDPW) łączna liczba akcji Nova KBM zarejestrowanych na kontach uczestników 
KDPW na dzień anulowania akcji wynosiła 2.890.947 sztuk. W związku z faktem, 
iż kurs akcji w ostatnim dniu notowań (2 grudnia 2013 r.) wynosił 0,71 zł za akcję, 
łączna wartość akcji Nova KBM będąca w depozycie w KDPW wynosiła 2.052.572 zł. 
Urząd KNF ustalił następnie, na dzień anulowania akcji Nova KBM, liczbę inwesto-
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rów posiadających akcje tej spółki w rozbiciu na poszczególne kategorie oraz liczbę 
i wartość akcji posiadanych przez każdą z tych kategorii inwestorów. Przedstawia to 
poniższa tabela:

kategoria inwestorów
liczba 

inwestorów
liczba akcji (szt.) wartość akcji (zł)

polscy nieprofesjonalni 293 456 453 324 082

polscy profesjonalni 11 1 145 275 813 145

zagraniczni nieprofesjonalni 2 1 537 1 091

zagraniczni profesjonalni 11 1 287 682 914 254

RAZEM 317 2 890 947 2 052 572

Chciałbym poinformować, że KNF nie wydała ostrzeżenia związanego ze zmianą 
stanu prawnego w zakresie regulacji bankowych obowiązujących w Republice Słowe-
nii i potencjalnych konsekwencjach dla polskich inwestorów. Obowiązujące uregulo-
wania w zakresie ostrzeżeń publicznych nie przewidują bowiem wydawania ostrzeżeń 
w zakresie czynników ryzyka specyficznych dla emitenta papierów wartościowych 
z siedzibą poza granicami Polski. Źródłami informacji dla inwestorów o ryzykach 
związanych z inwestycją w papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym są: 
prospekt emisyjny, informacje regulowane przekazywane przez emitentów za pośred-
nictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) oraz powszech-
nie dostępne środki masowego przekazu. Publikowanie przez KNF ostrzeżeń doty-
czących działalności spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce mogłoby 
być uznane za nieuprawnioną ingerencję w obszar naturalnej relacji podaży i popytu 
akcji tych spółek.

Wyrejestrowanie akcji z rachunków papierów wartościowych polskich akcjonariu-
szy Nova KBM było konsekwencją wykonania decyzji wydanej przez Bank Słowenii. 
KNF nie jest wyposażona w żadne środki prawne pozwalające na ingerencję w dzia-
łania Banku Słowenii. Jednocześnie należy wskazać, iż KNF nie jest też organem 
ustawowo uprawnionym do dochodzenia roszczeń od Republiki Słowenii lub Banku 
Słowenii w celu uzyskania rekompensaty za akcje wyrejestrowane z rachunków pa-
pierów wartościowych. Obowiązujące przepisy prawa nie przyznały Przewodniczące-
mu Komisji Nadzoru Finansowego kompetencji do brania udziału w postępowaniu 
cywilnym prowadzonym na terytorium krajów UE, w celu dochodzenia roszczeń cy-
wilnoprawnych.

Odnosząc się do działań KNF, jakie były podejmowane w związku z anulowaniem 
akcji spółki CEDC z siedzibą w Stanie Delaware w USA należy przede wszystkim 
wskazać na obowiązujące przepisy prawa polskiego. W przypadku spółki CEDC nie 
powstał obowiązek złożenia na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o ofercie, wniosku 
o udzielenie przez KNF zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu. W kon-
sekwencji oznacza to, że nie powstał również, wynikający z art. 91 ust. 6 ustawy 
o ofercie obowiązek ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki. Wynika to z faktu, iż po anulowaniu akcji 
utraciły one byt prawny, a w konsekwencji wniosek o przywrócenie nieistniejącym 
akcjom formy dokumentu, byłby bezprzedmiotowy. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432), 
osoba prawna podlega prawu państwa, w którym ma siedzibę. Również przepisy pra-
wa siedziby osoby prawnej przesądzają o nabyciu lub utracie statusu wspólnika oraz 
określają prawa i obowiązki z tym związane. Należy zauważyć, że CEDC jako spółka 
prawa Stanu Delaware, z punktu widzenia prawa korporacyjnego podlega prawu sta-
nowionemu przez USA. Podobnie, w przypadku upadłości spółki prawa amerykań-
skiego zastosowanie znajdą przepisy amerykańskie. Zgodnie z raportami bieżącymi 
CEDC, wszystkie istniejące akcje CEDC zostały anulowane w ramach planu reor-
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ganizacji zatwierdzonego przez Amerykański Sąd Upadłościowy na podstawie prawa 
siedziby spółki. W przedmiotowej sprawie nie znalazł również zastosowania przepis 
art. 92 pkt 3 ustawy o ofercie, zgodnie z którym zniesienia dematerializacji akcji w try-
bie i na warunkach określonych w art. 91 ustawy o ofercie wymaga wycofanie z obrotu 
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki publicznej 
dopuszczonej do tego obrotu, które są jednocześnie dopuszczone do obrotu regulowa-
nym w innym państwie.

W związku z anulowaniem akcji spółki CEDC Urząd KNF prowadził działania wyja-
śniające z amerykańskim organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Pismem z dnia 
28 maja 2013 r. Urząd KNF zwrócił się do U.S. Securities and Exchange Commission 
(dalej: SEC) o wyrażenie stanowiska w zakresie legalności działań podejmowanych 
przez CEDC, w szczególności, czy w tej spółce wystąpiły nieprawidłowości w zakre-
sie obowiązków informacyjnych bądź były podejmowane działania na szkodę spółki. 
W związku z faktem, że akcje CEDC notowane były na rynku NASDAQ, Urząd Komi-
sji zwrócił się również o udzielenie informacji, czy amerykański organ nadzoru pod-
jął jakiekolwiek działania mające na celu ochronę akcjonariuszy mniejszościowych 
CEDC. W piśmie z dnia 5 lipca 2013 r. SEC poinformował, że analizuje przedmiotową 
sprawę, i w przypadku gdy dokona ustaleń mających znaczenie dla sprawy, poinfor-
muje o tym Urząd KNF. Pismem z dnia 26 marca 2014 r. Urząd Komisji ponownie 
zwrócił się do SEC o udzielenie informacji czy w związku z dokonanymi przez CEDC 
przekształceniami skonsolidowanych sprawozdań finansowych prowadzone są jakie-
kolwiek postępowania, a jeśli tak to w jakim zakresie oraz odpowiednio o wskazanie 
zasad rachunkowości, które zostały naruszone. Wnioskowane informacje będą wyko-
rzystane w toku postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia obowiązków 
informacyjnych przez CEDC. Ponadto chciałbym poinformować, iż KNF zakończyła 
jedno postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia obowiązków informacyj-
nych wydaniem decyzji o nałożeniu na CEDC kary w wysokości 800 tys. zł.

Na zakończenie należy wskazać, iż inwestowanie w akcje dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym obarczone jest szeregiem ryzyk. Ich rodzaje są uzależnione od 
przedmiotu inwestycji a w przypadku spółek zagranicznych inwestor ponosi dodatko-
we ryzyko związane z funkcjonowaniem reżimu prawnego państwa siedziby emitenta. 
Fakt, że spółka ma siedzibę poza granicami RP nie uprawnia jednak do umieszczenia 
jej na liście ostrzeżeń publicznych. W przypadku spółki zagranicznej, dla której KNF 
byłaby organem zatwierdzającym prospekt, istnienie ryzyka ewentualnego wyrejestro-
wania akcji nie mogłoby być podstawą do odmowy zatwierdzenia tego prospektu.

Z poważaniem 
 
PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
Andrzej Jakubiak
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego 
oraz senatora Henryka Ciocha

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

Szanowna Pani Premier!
W dniu 7 marca 2013 r. zwróciłem się do ówczesnego ministra trans-

portu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie stanu drogi krajowej 
nr 63 łączącej Radzyń Podlaski z przejściem granicznym w Sławatyczach 
(zewnętrzną granicą Unii Europejskiej). Już wówczas zwracałem uwagę na 
fatalny stan drogi na odcinku blisko 33 kilometrów, łączącym miasto Radzyń 
Podlaski z miejscowością Polubicze w gminie Wisznice. Moja interwencja 
w tej sprawie spowodowana była w szczególności obawą o zdrowie i życie 
ludzkie osób korzystających z wyżej wymienionej drogi krajowej nr 63.

Pragniemy zauważyć, że pomimo częściowej modernizacji – nawet nie re-
moncie – nawierzchni nadal na znacznej części tej drogi nie podjęto żadnych 
działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Niestety, tuż przed Wi-
gilią na takim niemodernizowanym odcinku doszło do tragicznego, kolejnego 
już, wypadku, w którym zginęły osoby korzystające z tejże drogi publicznej – 
w tym matka pięciorga dzieci – drogi, za której stan odpowiedzialność ponosi 
Skarb Państwa.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo osób poruszających się dro-
gą krajową nr 63, zwracamy się ponownie z zapytaniem: kiedy wyżej wy-
mieniona droga zostanie wyremontowana?

Grzegorz Bierecki 
Henryk Cioch

Odpowiedź

Warszawa, 21 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego 2014 r., znak BPS-043-49-2105/14, przy 

którym przekazano tekst wspólnego oświadczenia złożonego przez senatorów Grze-
gorza Biereckiego i Henryka Ciocha na 49. posiedzeniu Senatu RP w dniu 20 lutego 
2014 r. w sprawie złego stanu nawierzchni drogi krajowej Nr 63 na terenie woj. lubel-
skiego, uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Na drodze krajowej nr 63, na terenie województwa lubelskiego występują dwa 
odcinki o złym stanie technicznym nawierzchni, wymagające pilnego wykonania prze-
budowy, tj. odcinek od granicy województwa (m. Biardy) do Łukowa, oraz odcinek od 
Radzynia Podlaskiego (skrzyżowanie z drogą krajową nr 19) do Sławatycz (przejście 
graniczne).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako zarządca dróg krajowych, 
zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 260) na podstawie wyników corocznych badań stanu nawierzchni sieci 
drogowej, oraz przeprowadzonych zabiegów remontowych i zdarzeń drogowych, ustala 
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odcinki dróg wymagające w zakresie bezpieczeństwa ruchu pilnej interwencji. Rodzaj 
i zakres tych interwencji ujmowany jest w Planie działań na sieci drogowej, Programie 
redukcji liczby ofiar śmiertelnych oraz Programie budowy ciągów pieszo-rowerowych. 
Przedstawione w ww. dokumentach zadania uporządkowane są w ściśle określo-
nej kolejności według matematycznego algorytmu, który poprzez nadanie zadaniom 
wartości punktowej, wskazuje pilność ich wykonania. Przyjęte kryteria pozwalają na 
efektywne wykorzystanie ograniczonych środków finansowych i umożliwiają podej-
mowanie działań w pierwszej kolejności na odcinkach dróg stwarzających największe 
zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.

Przebudowa przedmiotowych odcinków drogi krajowej Nr 63 została ujęta w Planie 
działań na sieci drogowej na nw. pozycjach:

∙ poz. 251, ode. granica woj, mazowieckiego i lubelskiego – Łuków (km 287+884 
÷ 299+300). Szacowana wartość zadania (bez kosztów przygotowawczych) – 
49 000 tys. zł

∙ poz. 450, ode. Radzyń Podlaski – Wisznice (km 331+047 ÷ 357+576). Szacowana 
wartość zadania (bez kosztów przygotowawczych) – 105 000 tys. zł

∙ poz. 582, ode. Wisznice – Sławatycze (km 369+555 ÷ 395+985). Szacowana war-
tość zadania (bez kosztów przygotowawczych) wynosi 100 000 tys. zł

Zarządca drogi – GDDKiA zrealizuje ww. zadania pod warunkiem zapewnienia od-
powiednich środków finansowych.

Z uwagi na bezpieczeństwo podróżnych, zarządca drogi krajowej Nr 63 – GDDKiA, na 
odcinku Radzyń Podlaski – Wisznice wprowadził ograniczenie prędkości do 70 km/h, 
natomiast ze względu na ochronę drogi przed dalszą degradacją, na odcinku Radzyń 
Podlaski – Bezwola, wprowadził ograniczenie w ruchu pojazdów przekraczających 
masę całkowitą 18 ton, oraz naciski na oś 8 ton.

Jednocześnie informuję, iż w 2013 r. w ramach pilotażowego programu rozszerze-
nia zakresu odpraw na drogowym przejściu granicznym w Sławatyczach, o pojazdy 
nieprzekraczające masy całkowitej 7,5 tony (dotychczas do 3,5 t), GDDKiA uzyskała 
środki finansowe, za które na odcinkach Radzyń Podlaski – Bezwola i Wisznice – Sła-
watycze przeprowadzono remont nawierzchni o łącznej długości 10,9 km. Ponadto 
w latach 2012 i 2013, Oddział GDDKiA w Lublinie wykonał remonty cząstkowe, na 
odcinkach o łącznej długości 16,7 km, które doraźnie poprawiły bezpieczeństwo ru-
chu pojazdów, jednakże nie przywróciły właściwej nośności konstrukcji drogi i nie 
pozwoliły na zniesienie ograniczeń w ruchu pojazdów.

W nawiązaniu do opisanego w oświadczeniu senatorów wypadku drogowego infor-
muję, że wg danych o wypadkach uzyskanych z Policji, jego przyczyną było nieprawi-
dłowe wyprzedzanie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego 
oraz senatora Henryka Ciocha

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
W roku 2004 władze gminy Ulhówek wydzieliły w centrum miejscowości 

Ulhówek działkę o powierzchni 1,1007 ha i przekazały ją na rzecz Skarbu 
Państwa z przeznaczeniem na cele związane z obronnością ludzi oraz pań-
stwa, pod budowę strażnicy Straży Granicznej w Ulhówku.

Niestety, pomimo nakładów finansowych, które poniósł Nadbużański 
Oddział Straży Granicznej w Chełmie w związku z planowaną inwestycją 
oraz deklaracji samorządu gminy Ulhówek, że jest w stanie wyasygnować 
środki z budżetu na rozpoczęcie budowy, do dnia dzisiejszego nie podjęto in-
nych działań zmierzających do realizacji tak wyczekiwanej przez miejscową 
wspólnotę inwestycji.

W związku z tym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o informacje, 
czy zapowiadana wcześniej budowa strażnicy SG jest rozważana w planach 
zabezpieczania granicy Rzeczypospolitej i wschodniej granicy Unii Europej-
skiej, a jeżeli tak, to w jakim czasie planowane jest rozpoczęcie wymienionej 
inwestycji.

Grzegorz Bierecki 
Henryk Cioch

Odpowiedź

Warszawa, 28.02.2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 lutego 2014 roku (sygn. BPS/043-49-2106/14), 

przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatorów RP Pana Grzegorza 
Biereckiego i Pana Henryka Ciocha podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lu-
tego 2014 roku w sprawie budowy strażnicy Straży Granicznej w Ulhówku, uprzejmie 
informuję, że decyzją nr 131 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 lipca 
2012 roku powołany został Zespół do opracowania koncepcji technicznego wsparcia 
realizacji zadań Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej. W wyniku prac 
ww. zespołu, na wniosek Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, alternatywnie 
za budowę placówki w mieście Ulhówek zaproponowano budowę systemu wież obser-
wacyjnych w dwóch lokalizacjach: w mieście Wólka Wierzbicka i w mieście Magdalen-
ka z przesyłem obrazu do Placówki SG w mieście Lubycza Królewska.

Mając na uwadze fakt, że koszt budowy dwóch wież wynosi około 5 mln zł (na 
przykładzie rozstrzygniętego postępowania przetargowego koszt budowy jednej wieży 
wynosi około 2,5 mln zł) i jest znacznie niższy od budowy placówki SG w mieście Ulhó-
wek (16.195.537 zł), przyjęto bardziej ekonomiczny wariant zabezpieczenia ww. od-
cinka granicy państwowej.

Równocześnie uprzejmie informuję, że budowa systemu wież obserwacyjnych 
planowana jest dwuetapowo. Po wybudowaniu i uruchomieniu I etapu (planowany 
termin – czerwiec 2015 roku), na podstawie analizy skuteczności wykorzystania sys-
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temu, podjęta zostanie decyzja o zasadności realizacji II etapu lub o budowie kom-
pleksu placówki SG. Pragnę dodać, że budowa ww. wież obserwacyjnych w dwóch 
lokalizacjach planowana jest do sfinansowania z funduszy zagranicznych.

Natomiast ewentualna decyzja o rozpoczęciu budowy placówki SG będzie możliwa 
po weryfikacji działania systemu wież oraz w zależności od możliwości budżetowych 
Straży Granicznej.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Piotr Stachańczyk 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

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

oraz do pełniącej obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad 
Ewy Tomali-Boruckiej

Szanowne Panie!
Do mojego biura zgłaszają się mieszkańcy gminy Świnice Warckie z proś-

bą o interwencję w sprawie barier znajdujących się przy wjeździe na auto-
stradę A2 w Świnicach Warckich.

Barierowy absurd dotyczy całego odcinka starej autostrady A2 Stryków 
– Konin, zaś strażacy z OSP w Świnicach Warckich muszą zmagać się z nim 
na 310 kilometrze. Należy również wspomnieć, że feralny wjazd ogrodzony 
jest siatką – strażacy jadący na akcję tracą około piętnastu minut na roz-
kręcenie barierek, co w przypadku zagrożenia życia jest niedopuszczalne, 
ponieważ wtedy liczy się każda sekunda. Kolejną sprawą jest bezpieczeń-
stwo samych strażaków, którzy podczas rozkręcania bariery, narażeni są 
na kolizje z jadącymi z dużą prędkością samochodami.

Przywołane fakty nie mogą pozostać bez głośnego komentarza, bo czy 
można tak nieodpowiedzialnie narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i ży-
cie ludzi?! Lokalna społeczność jest oburzona brakiem reakcji na ich postu-
laty i ignorancję władz.

Szanowna Pani Wicepremier! Szanowna Pani Dyrektor GDDKiA!
Czy bariery na odcinkach autostrady, gdzie wjazd mają służby ratujące 

ludzkie życie, zostaną usunięte? Czy musi dojść do tragicznego wypadku, 
żeby władze zajęły się przedstawionym problemem? Czy służby udzielające 
pomocy mogą liczyć na zaangażowanie w tej sprawie?

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z przedstawionym problemem, po-
nieważ ludzkie życie jest najważniejszą wartością, a także o ustosunkowa-
nie się do dalszych działań związanych z feralnym wjazdem.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 9 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Przemysława Błaszczyka złożone 

w dniu 20 lutego 2014 r. (sygn. BPS/043-49-2107-MIR/14) w sprawie barier znajdu-
jących się przy wjeździe awaryjnym na autostradę A2 w Świnicach Warckich na odcin-
ku Konin – Stryków, przekazuję na ręce Pana Marszałka następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płat-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, ze zm.) mini-
ster właściwy do spraw transportu w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji 
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autostrad działa przy pomocy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
W związku z powyższym wystąpił do Generalnego Dyrektora o rozpoznanie problemu 
i przedstawienie planu zmierzającego do rozwiązania zaistniałej sytuacji. Szczegółowy 
opis stanu faktycznego oraz wnioski zostały przedstawione Panu Marszałkowi przy 
piśmie nr GDDKiA-BGD-WP-mh-070-36-2/14 z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Na podstawie otrzymanych informacji, Minister Infrastruktury i Rozwoju przychyla 
się do opinii Dyrektora Generalnego w zakresie konieczności zastosowania drogowych 
barier ochronnych w miejscu wjazdu awaryjnego w Świnicach Warckich ze względów 
na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego oraz uwarunkowania prawne.

Jednocześnie deklaruje, iż będzie monitorował planowane i podejmowane dzia-
łania Generalnego Dyrektora w miejscach wymagających dostępu do autostrady dla 
służb ratowniczych, jak to opisane przez Pana Senatora, zarówno na drogach zarzą-
dzanych przez Generalnego Dyrektora, jak również na odcinkach eksploatowanych 
przez koncesjonariuszy.

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

Odpowiedź 
GENERALNEGO DYREKTORA 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, 4.04.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 26 lutego 2014 r., które wpłynęło 

dnia 5 marca 2014 r., znak: BPS/043-49-2107-GDDKA/14, oświadczenie Pana Se-
natora Przemysława Błaszczyka, dotyczące barier ochronnych zainstalowanych na 
autostradzie A2, w szczególności na wjeździe awaryjnym w km 310+00 w m. Świnice 
Warckie, uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Uprzejmie informuję, iż zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na auto-
stradach i drogach ekspresowych jest najwyższym priorytetem Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wiąże się to zarówno z koniecznością zabezpie-
czenia barierami ochronnych miejsc tego wymagających jak i koniecznością zapew-
nienia dostępu służbom ratowniczym do autostrady i drogi ekspresowej.

Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia Pana Senatora, GDDKiA przeprowadziła 
postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia stanu faktycznego oraz prawnego w za-
kresie poruszonej w ww. oświadczeniu problematyki związanej z dostępem służb ra-
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towniczych do autostrady A2 poprzez wjazdy awaryjne zabezpieczone drogowymi ba-
rierami ochronnymi, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań występujących 
na wjeździe awaryjnym w miejscowości Świnice Warckie.

GDDKiA uzyskała szczegółowe informacje na temat wjazdów awaryjnych na przed-
miotowym odcinku autostrady A2 Stryków – Konin z Oddziałów GDDKiA w Pozna-
niu i w Łodzi. Przeprowadzone zostały rozmowy z przedstawicielami Urzędu Gminy 
i Komendy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich oraz dokonano wi-
zji lokalnej w miejscu przedmiotowego wjazdu awaryjnego. Poddano analizie prze-
pisy techniczno-budowlane obowiązujące w tym zakresie, w tym regulacje zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) oraz zarządzeniu Nr 31 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycz-
nych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

Po przeprowadzeniu ww. czynności, GDDKiA poczyniło następujące ustalenia:
1) na przedmiotowym odcinku drogi w km 310+000 tuż przed zjazdem awaryjnym 

w Świnicach Warckich zlokalizowane są ekrany akustyczne, tuż za zjazdem 
występuje skarpa o wysokości powyżej 2,00 m i nachyleniu większym niż 1:3, 
a u podnóża skarpy rosną potężne drzewa. Zarówno ekrany akustyczne, jak 
i wysoka skarpa oraz drzewa stanowią w rozumieniu wyżej wymienionych prze-
pisów techniczno-budowlanych „przeszkody”, przed zderzeniem, z którymi trze-
ba chronić pojazdy i poruszających się nimi ludzi;

2) zgodnie z treścią §130 ust. 1 ww. rozporządzenia: „Bariera skrajna na drodze 
klasy A lub S powinna być stosowana w wypadku, gdy:
– wysokość nasypu mierzona na krawędzi drogi, jest większa niż 2,00 m, a na-

chylenie skarpy jest większe niż 1:3,
– u podnóża nasypu znajduje się obiekt lub przeszkoda niebezpieczna dla 

uczestników ruchu”;
3) zgodnie z brzmieniem §159 ust. 1 ww. rozporządzenia „Na drodze klasy A lub S, 

w rejonie wyznaczonych przejazdów drogowych, w zależności od potrzeb służb 
ratowniczych lub jednostek utrzymania dróg, powinny być zapewnione wjazdy 
awaryjne z drogi krzyżującej się na każdą jezdnię z tych dróg”, a zgodnie z ust. 4 
przedmiotowego przywołanego: „Na wjeździe awaryjnym, w miejscu połączenia 
z jednią drogi klasy A lub S, nie powinny znajdować się żadne obiekty i urzą-
dzenia, z wyjątkiem bariery o łatwo-rozbieralnej konstrukcji”.

Biorąc pod uwagę występowanie obok wjazdu awaryjnego opisanych wyżej „prze-
szkód” oraz przepisy ww. rozporządzenia, należy stwierdzić, że zastosowanie na przed-
miotowym wjeździe awaryjnym drogowych barier ochronnych było i jest nie tylko uza-
sadnione, ale konieczne i wymagane przepisami prawa.

Zastosowane na wjeździe awaryjnym w Świnicach Warckich drogowe bariery 
ochronne są zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie, ponieważ są barierami o łatwo rozbieralnej 
konstrukcji, których słupki podtrzymujące umieszczone są w specjalnych tulejach 
aby, w razie potrzeby, móc je z tych tulei wyciągnąć.

Spełnienie warunku rozporządzenia, który mówi, że bariery na wjeździe awaryjnym 
powinny posiadać konstrukcję łatwo rozbieralną nie stanowi gwarancji szybkiej ich 
rozbieralności, ponieważ każda bariera drogowa, również ta na wjeździe awaryjnym 
musi posiadać parametry funkcjonalne takie same jak bariery ochronne zainstalowa-
ne przed i za wjazdem. Jej poziom powstrzymywania nie może być w żaden sposób 
obniżony rozwiązaniami mającymi na celu uzyskanie łatwej rozbieralności. Niezmier-
nie trudno jest pogodzić ze sobą dwa, ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, sprzeczne warunki jakie stawia się barierom ochronnym, a więc zdolność 
bariery do powstrzymania pojazdów przed zjechaniem z drogi oraz możliwość jej łat-
wego i szybkiego rozbierania.

GDDKiA mając świadomość wszystkich tych uwarunkowań oraz konieczność 
zapewnienia możliwie łatwego dostępu do autostrady służbom ratowniczym dołoży 
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wszelkich starań, aby ujednolicić rozwiązania stosowane na wjazdach awaryjnych 
na drogi klasy A i S oraz zwróci szczególną uwagę na właściwy stan techniczny tych 
barier umożliwiający ich łatwe i szybkie rozbieranie.

Natomiast w przypadku trudności z szybkim rozebraniem barier lub nadzwyczajną 
sytuacją uzasadniającą takie czynności, GDDKiA dopuszcza możliwość ich wycięcia.

Z szacunkiem 
 
GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
z up. Andrzej Maciejewski
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra o zainteresowanie się losem polskiej mniej-

szości narodowej na Litwie. Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński zwrócił się 
do mnie z prośbą o wsparcie moralne i finansowe dla Polaków mieszkają-
cych na Litwie, którzy od wielu lat spotykają się z naciskiem i przejawami 
otwartej dyskryminacji.

Soleczniki od osiemnastu lat są miastem partnerskim Łowicza, dlatego też 
mer rejonu solecznickiego na Litwie Zdzisław Palewicz wystosował do burmi-
strza Łowicza Krzysztofa Kalińskiego pismo, w którym zaapelował o pomoc 
finansową. Urzędnik podległy merowi, dyrektor administracji Bolesław Dasz-
kiewicz, otrzymał karę w wysokości 14 tysięcy euro za to, iż nie zarządził zdej-
mowania tablic z nazwami administracyjnymi w języku polskim. Orzeczenie Wi-
leńskiego Sądu Okręgowego jest ostateczne i ma być wykonane w terminie do 
6 lutego. Zgodnie z orzeczeniem sądu dwujęzyczne tablice nazw ulic w rejonie 
solecznickim są niezgodne z prawem – narodowe akta prawne dokładnie uza-
sadniają, że nazwy ulic powinny być tworzone tylko w języku państwowym.

Skazany urzędnik twierdzi, że nie może usunąć dwujęzycznych tablic, 
ponieważ są one umieszczone na prywatnych domach i stanowią prywatną 
własność. Rejon ten zamieszkany jest w 80% przez Polaków. Założenia usta-
wy o mniejszościach narodowych, obowiązującej do 2010 r., przewidywały 
zamieszczanie na terytoriach zamieszkanych przez mniejszości narodowe 
napisów informacyjnych w językach narodowych mniejszości narodowych, 
obok języka litewskiego, które w tym okresie zostały zamieszczone legalnie. 
Zgodnie z konwencją ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodo-
wych, którą Litwa podpisała i ratyfikowała, można używać podwójnych na-
pisów w skupiskach zwarcie zamieszkanych przez mniejszość narodową. 
Pomimo tego litewskie sądy nie chcą ustosunkować się do dokumentu, na 
podstawie którego próbuje bronić swoich praw mniejszość polska na Litwie.

Litewskie ustawodawstwo nie reguluje trybu usunięcia tablic – własności 
prywatnej – z prywatnych domów. Dyrektor administracji nie dysponuje na-
rzędziami do wyegzekwowania od mieszkańców usunięcia tabliczek, które są 
umieszczone na prywatnych posesjach i wykonane za pieniądze właścicieli, 
a z kolei sami mieszkańcy odmawiają usunięcia tablic ze swoich domów.

Kary za używanie języka ojczystego przez mniejszość polską w rejonie, 
w którym stanowi ona prawie 80% mieszkańców, nakładane na dyrektora ad-
ministracji samorządu nie mogą być jednak pokryte z budżetu rejonu. Bolesław 
Daszkiewicz od 2008 r. z własnych środków pokrywał kary, które dotąd wyno-
siły od kilkuset do tysiąca litów, a teraz wzrosły do kilkudziesięciu tysięcy.

Członkowie Solecznickiego i Wileńskiego Rejonowego Oddziału Związ-
ku Polaków na Litwie ogłosili zbiórkę pieniężną i w tym celu założyli konto 
bankowe, sygnowane wymownym dopiskiem „Solidarność”. Osoby, które 
chcą pomóc osobom ukaranym za dwujęzyczne tablice, mogą przekazywać 
wsparcie w litach, złotych, euro i dolarach amerykańskich.

Wymierzenie tak wysokiej grzywny jest konsekwencją tego, że brakuje w tym 
kraju ustawy o mniejszościach narodowych, która by regulowała używanie języ-
ka mniejszości narodowych w miejscowościach przez nie zamieszkanych.

Szanowny Panie Ministrze, czy Polacy zamieszkujący na Litwie mogą 
oczekiwać zaangażowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeśli chodzi 
o kontakty z rządem litewskim, a także pomocy finansowej na wsparcie i jak 
najszybsze rozwiązanie problemów nurtujących mniejszości narodowe?

Czy Polacy mogą liczyć na bezinteresowne wsparcie, opiekę rządu, ofiar-
ną pomoc finansową?

Czy mniejszości narodowe na Litwie mogą oczekiwać, że państwo pol-
skie podejmie współpracę z litewskimi politykami, którzy faktycznie dokona-
ją zmian w przepisach obowiązujących w tym kraju?

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Odpowiedź

Warszawa, 19 marca 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Przemysława Błaszczyka (pismo 

nr BPS/043-49-2108/14 z dnia 26 lutego br.) złożone podczas 49. posiedzenia Sena-
tu RP, uprzejmie informuję.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z wielką uwagą odnosi się do sytuacji pol-
skiej mniejszości narodowej na Litwie. Troska o los Polaków koncentruje się przede 
wszystkim na działaniach prowadzących do umożliwienia korzystania z należnych 
im praw, zagwarantowanych w Traktacie polsko-litewskim i wiążących Litwę aktach 
wielostronnych. Problemy polskiej mniejszości są poruszane przez stronę polską przy 
okazji wszelkich spotkań bilateralnych na wszystkich szczeblach.

Co do zasady, nie komentujemy orzeczeń sądowych innych państw. Zwracamy 
jednak uwagę, że przestrzeganie standardów Unii Europejskiej i Rady Europy, do 
których należy możliwość umieszczania dwujęzycznych nazw lokalnych, nazw ulic 
i innych oznaczeń topograficznych o charakterze publicznym w rejonach tradycyjnie 
zamieszkanych przez licznych przedstawicieli mniejszości narodowej, jest elementem 
dobrze przyjętej praktyki. Przede wszystkim przez pryzmat tych standardów, w kon-
tekście ochrony praw mniejszości narodowych, postrzegamy karę wymierzoną dyrek-
torowi administracji Rejonu Solecznickiego, która zaskoczyła także Premiera Republiki 
Litewskiej (uznał on, że jest to „niepotrzebne tworzenie napięcia” na tle narodowym).

Powracając do aspektu prawnego zasądzenia kary wobec dyrektora administracji 
Rejonu Solecznickiego, wyrażamy nadzieję, że zostanie ona cofnięta. Mamy nadzieję, 
że obowiązujące w Europie wzorce postępowań wobec własnych obywateli należących 
do mniejszości narodowych (zdefiniowane m.in. Konwencją Ramową Rady Europy) 
znajdą pełne odzwierciedlenie w prawodawstwie i praktyce Republiki Litewskiej.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Ministerstwo kontynuuje finansowe wspie-
ranie społeczności polskiej na Litwie – jest to zdecydowanie najwyższa pula przezna-
czona na wsparcie Polaków poza granicami naszego państwa i służącej im infrastruk-
tury (szkoły, domy polskie, media, wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży itp.). Działa-
nia te były i pozostaną priorytetowymi w naszej polityce polonijnej.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatora Marka Borowskiego 
oraz senatora Jana Rulewskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
O roli kultury i wiedzy w społeczeństwie nie trzeba chyba nikogo w Pol-

sce przekonywać. To oczywiste, że dobrze jest mieć społeczeństwo mądre 
i solidnie wykształcone. Od tego zależy jakość życia, jakość stosunków mię-
dzyludzkich, a także nasz prestiż w Europie i na świecie. Czasy, gdy uwa-
żano, że głupimi łatwiej rządzić, szczęśliwie dawno minęły.

Ten rząd i wszystkie następne rządy skazane są na reformy. Nie ma 
się co łudzić, że będą one lekkie, łatwe i przyjemne. Przeciwnie – są to na 
ogół reformy trudne, wymagające zarówno wysokich kompetencji ze strony 
ludzi, którzy będą je wprowadzać w życie, jak i zrozumienia ze strony spo-
łeczeństwa.

Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, tego zrozumienia często 
niestety u nas brakuje. Różne akcje informacyjne rządu trafiają do stosun-
kowo niewielkiej części społeczeństwa, bo albo nie mają dostatecznej mocy 
przekonywania, albo są mało zauważalne. W rezultacie dokonywane bądź 
planowane reformy napotykają mur niewiedzy, na czym żerują różni polity-
kierzy, którzy nastawiają ludzi przeciw zmianom i podkopują ich zaufanie 
do państwa. Swoją pieczeń pieką przy tym ogniu także tabloidy, które napę-
dzają sobie czytelników fałszywymi pogłoskami, a jednocześnie pogłębiają 
ich obawy i ogólną dezorientację. Bez żenady głoszone są i rozpowszechnia-
ne różne nieoparte na faktach i wiedzy teorie.

Pytanie brzmi: jak dotrzeć do szerokich kręgów społeczeństwa z infor-
macją historyczną, naukową, kulturalną, ekonomiczną z Polski i ze świata? 
Jak skutecznie propagować wiedzę? Możliwości gazet, czasopism i radia 
są ograniczone. Największą siłę oddziaływania ma telewizja, jednak pod 
warunkiem, że nie jest to telewizja komercyjna, utrzymująca się z reklam. 
W takim bowiem wypadku programy kulturalne i edukacyjne wypierane są 
przez telenowele, prymitywne kabarety i rozmaite „tańce na lodzie” – te bo-
wiem zapewniają większą widownię, a co za tym idzie, większe wpływy 
z reklam.

Pozostaje więc telewizja publiczna. Ma ona kanały tematyczne, takie jak 
TVP Historia czy TVP Kultura. Kanały te są jednak oglądane przez ludzi, 
w których już wcześniej rozbudzono zainteresowanie określoną problematy-
ką. To niewielki procent widzów. Jeśli mamy dotrzeć do zdecydowanej więk-
szości obywateli, to kluczowe są główne kanały telewizji publicznej. Powin-
ny one umiejętnie przeplatać programy rozrywkowe z filmami i programami 
edukacyjnymi, nawet jeśli na początku te ostatnie nie będą się cieszyć popu-
larnością. Aby jednak takie rozwiązanie stało się możliwe, trzeba wreszcie 
rozwiązać problem finansowania telewizji publicznej. Fakt, że w 85% utrzy-
muje się ona z reklam, bo system abonamentowy jest niewydolny, budzi 
zdumienie i sprzeciw. Taka struktura dochodów sprawia, że TVP działa jak 
stacja komercyjna – programy i audycje o charakterze sensu largo edukacyj-
nym są marginalizowane jako nieprzynoszące zysków z reklam. Reklamy 
w telewizji publicznej muszą zostać radykalnie ograniczone, a wpływy z nich 
zastąpione środkami z innych, niezależnych od biznesu źródeł.

Od pewnego czasu w mediach krążą informacje na temat opracowywa-
nego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu ustawy 
o opłacie audiowizualnej, która miałaby zastąpić abonament radiowo-telewi-
zyjny. Opłata ta byłaby obowiązkowa i powszechna, od każdego gospodar-
stwa domowego, za możliwość odbioru programu telewizyjnego czy radiowe-
go, a nie za sam odbiór. Jesteśmy przekonani, że to dobre rozwiązanie, dla-
tego zwracamy się do Pana Premiera o przyspieszenie prac w tym zakresie. 
Społeczeństwu należy się rzetelna wiedza z różnych dziedzin i rozległy, wie-
lostronny przekaz kulturalny. Argument, że nie wszyscy będą chcieli z tego 
korzystać, a zatem i płacić, nie wytrzymuje krytyki. Z usług publicznej służby 
zdrowia też nie wszyscy korzystamy, choć wszyscy płacimy na nią składkę. 
Podobnie wszyscy musimy się złożyć na to, aby każdy miał równy dostęp do 
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edukacji, kultury i wiedzy o Polsce oraz świecie. Telewizja publiczna jest pod 
tym względem niezastąpiona, jeśli państwo stworzy jej odpowiednie warun-
ki do realizowania tej misji.

Pytamy zatem Pana Premiera: kiedy rząd skieruje do Sejmu ustawę za-
pewniającą odpowiednie finansowanie telewizji publicznej?

Marek Borowski 
Jan Rulewski

Odpowiedź 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 26 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wspólne oświadczenie złożone przez senatorów Marka Borowskie-

go i Jana Rulewskiego podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r. 
uprzejmie przekazuję stosowne informacje.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi prace mające na celu 
przygotowanie ustawy o opłacie audiowizualnej, której celem będzie zmiana syste-
mu finansowania mediów publicznych w Polsce. W pierwszej kolejności przygotowana 
została prawna i ekonomiczna analiza systemów finansowania mediów publicznych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z analiz wynika, iż systemy znaczącej 
większości państw członkowskich opierają się na opłatach uiszczanych przez oby-
wateli w formie abonamentu, opłaty lub podatku. Jednocześnie przeprowadzone zo-
stały analizy mające na celu ocenę poszczególnych rozwiązań pod kątem zgodności 
z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie finansowania nadawców publicznych 
i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.

Następnie opracowane zostały kierunkowe, wariantowe rozwiązania, w których 
wskazane zostały najpoważniejsze problemy wiążące się z przygotowaniem projektu 
ustawy, a także propozycje ich rozwiązania, które złożyły się na koncepcje zasad fi-
nansowania mediów publicznych.

Głównym założeniem projektowanej regulacji jest zmniejszenie obciążeń nakła-
danych na społeczeństwo przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej egzekucji ob-
niżonych opłat, a w rezultacie wysokiego i stabilnego finansowania publicznego dla 
nadawców publicznych. Wśród najważniejszych elementów nowego systemu należy 
wskazać zniesienie powszechnie krytykowanego obowiązku rejestracji odbiorników, 
obniżenie wysokości opłaty od gospodarstwa domowego, utrzymanie obecnego kata-
logu osób zwolnionych z uiszczania opłat oraz wyposażenie Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji w skuteczne narzędzia nadzoru nad jakością wykonywania misji publicznej 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Rzecznik!
Do mojego biura wpłynęło pismo pani Heleny S. z prośbą o interwencję 

i pomoc w niezwykle trudnej sytuacji rodzinnej.
Pani Helena S. walczy z byłym mężem, Mirosławem S., o odzyskanie 

mieszkania i spokojne życie wraz z dwójką swoich dzieci. Wszystko rozpo-
częło się w listopadzie 2010 r., kiedy to Mirosław S. tuż po złożeniu przez 
małżonkę pozwu rozwodowego podrobił jej podpis – co zostało potwierdzo-
ne przez biegłego sądowego – i dzięki temu bezprawnie zameldował się 
w mieszkaniu zakładowym wynajmowanym przez panią Helenę S. Nieste-
ty, „wobec braku znamion czynu zabronionego” sprawa została umorzona. 
Z przekazanej dokumentacji wynika, że Mirosław S. celowo i świadomie do-
konał bezprawnego meldunku, a tym samym uniemożliwił – mimo rozwodu 
(lipiec 2011 r.) i posiadania innych możliwości lokalowych – spokojne za-
mieszkiwanie dzieci i byłej małżonki.

Były małżonek znęca się psychicznie oraz fizycznie zarówno nad panią 
Heleną S., jak i nad dziećmi. Od września 2012 r. rodzina objęta jest pro-
cedurą „Niebieskiej Karty”, a w marcu 2012 r. ustanowiony został dla niej 
kurator.

Co więcej, przez dokonanie bezprawnego meldunku Mirosław S. zobligo-
wał wynajmującego, czyli Zespół Burs Akademickich SPSK-1 we Wrocławiu, 
do zapewnienia mu w razie potrzeby lokalu zastępczego czy też socjalnego.

Aktualnie pani Helena S. walczy o eksmisję byłego męża, niestety bez-
skutecznie, na czym najbardziej cierpią dzieci.

Zwracam się do Pana Ministra i Pani Rzecznik z prośbą o pilne zain-
teresowanie się sprawą pani Heleny S. i podjęcie działań umożliwiających 
normalne funkcjonowanie jej rodziny.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Odpowiedź 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 7 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie przedstawiam Panu Marszałkowi odpowiedź na oświadczenie Pani Se-

nator Alicji Chybickiej w sprawie dotyczącej przemocy w rodzinie, skierowane do Mi-
nistra Sprawiedliwości w dniu 26 lutego 2014 roku, znak sprawy: BPS/043-49-2110-
-MS/14.



49. posiedzenie Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. 33

Pani Senator w oświadczeniu złożonym na 49. posiedzeniu Senatu w dniu 20 lu-
tego 2014 roku zwróciła uwagę na trudną sytuację wskazanej w oświadczeniu osoby 
doznającej przemocy w rodzinie i zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości o zaintere-
sowanie sprawą.

Na wstępie należy wskazać, że Minister Sprawiedliwości nie posiada uprawnień 
pozwalających na ingerencję w treść wydawanych przez sąd orzeczeń, co nierozerwal-
nie związane jest z zasadą niezawisłości sędziowskiej. Nie posiada także legitymacji 
do wniesienia skargi kasacyjnej (kasacji), które to prawo przysługuje zarówno w pro-
cedurze cywilnej, jak i karnej Prokuratorowi Generalnemu (art. 521 §1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego, Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm. 
oraz art. 3981 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywil-
nego – tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 101).

W tym ostatnim przypadku, kompetencje te utracił z dniem wejścia w życie usta-
wy z dnia 9 października 2009 roku o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 178, poz. 1375) tj. z dniem 31 marca 2010 roku, na skutek 
rozdziału funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Strona nieza-
dowolona z rozstrzygnięcia organów ścigania lub sądu powinna dążyć do jego zmiany 
w drodze przysługujących jej środków odwoławczych.

Odnośnie do zaakcentowanego przez Panią Senator problemu zameldowania oso-
by stosującej przemoc w mieszkaniu zajmowanym przez osobę doznającą przemocy, 
należy wskazać, że meldunek ma charakter wyłącznie administracyjny, a fakt zamel-
dowania w danym lokalu nie kreuje, ani też nie stanowi potwierdzenia praw osoby 
zameldowanej do danego lokalu.

Podkreślenia również wymaga, że obowiązujące przepisy prawa przewidują licz-
ne podstawy prawne orzeczenia eksmisji sprawcy przemocy w rodzinie z mieszka-
nia zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną przemocą w rodzinie. Jednym 
z takich przepisów jest art. 58 §2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 788 z późn. zm.), który sta-
nowi, że „Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwo-
dowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspól-
nego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjąt-
kowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem 
uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję  
na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orze-
kającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu 
mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opusz-
czenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział 
bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

Jeżeli jednak sąd w wyroku rozwodowym nie orzekł eksmisji osoby stosującej 
przemoc, osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie ma możliwość domagania się jej 
na innych podstawach prawnych.

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. Nr 125 poz. 842 ze zm.) wprowadzo-
no do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) art. 11a, który w ust. 1 przewiduje, że „jeżeli członek 
rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowa-
niu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba 
dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania”.

Zgodnie z ust. 2 wyżej wymienionego przepisu, „Sąd rozpoznaje sprawę w try-
bie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie 
zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego 
miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może 
być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności”.

Wprowadzenie w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nowe-
go trybu orzekania nakazu opuszczenia przez sprawcę przemocy w rodzinie lokalu 
wspólnie zamieszkiwanego z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, miało na celu 
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przyspieszenie izolacji sprawcy przemocy w rodzinie. Niższa wysokość opłat od wnio-
sku o nakazanie opuszczenia lokalu mieszkalnego w tym trybie, aniżeli od pozwów 
wnoszonych na innych podstawach prawnych, również stanowi istotne ułatwienie do 
dochodzenia wyżej wymienionego roszczenia przed sądem.

Warto również zauważyć, że w przypadku zarzutów dotyczących sprawności po-
stępowania czy to organów ścigania, czy też sądu – możliwe jest wystąpienie ze skargą 
do właściwych podmiotów.

Zgodnie z art. 41b §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 427 z późn. zm.), organem właściwym 
do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu. 
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, 
organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub 
wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właści-
wym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego (§2).

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu 
rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – pre-
zes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Są-
downictwa (§3). Dotyczy to skarg nieodnoszących się do działań, w których sędziowie 
są niezawiśli, a więc niedotyczących rozstrzygnięć merytorycznych.

Reasumując, stwierdzić należy, że obowiązujące przepisy prawa przewidują sze-
reg podstaw prawnych do orzeczenia obowiązku opuszczenia przez sprawcę przemocy 
w rodzinie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną prze-
mocą w rodzinie, a wybór trybu dochodzenia wyżej wymienionego roszczenia należy 
do osoby pokrzywdzonej.

W celu uzyskania wzmocnienia i wsparcia, oraz dokonania właściwego wyboru 
prawnej ścieżki dochodzenia roszczeń, pokrzywdzeni przemocą w rodzinie mogą sko-
rzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i informacji prawnej świadczonej przez 
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W całym kraju 
funkcjonuje 35 tego rodzaju ośrodków.

Szczegółowe dane teleadresowe dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedli-
wości oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresami: http://ms.gov.pl/
pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/placowki-swiadczace-pomoc/ 
oraz http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/baza-teleadresowa/.

W niniejszej sprawie, wobec braku istotnych informacji o stanie faktycznym 
i prawnym, nie jest możliwe pełne rozeznanie sytuacji i udzielenie właściwej infor-
macji. Z tego względu zachęcam osobę pokrzywdzoną przemocą w rodzinie, o któ-
rej mowa w oświadczeniu Pani Senator, do skorzystania z usług Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, który zlokalizowany 
jest przy ul. Bora Komorowskiego 31, tel./fax (71) 35-29-403. Ośrodek ten świadczy 
pomoc, m.in. poprzez:

a) udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizo-
wanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga 
tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie,

b) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie za-
grożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką,

c) opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie 
uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy,

d) udzielanie poradnictwa:
– medycznego,
– psychologicznego,
– prawnego,
– socjalnego,

e) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w ro-
dzinie,

f) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemo-
cy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą prze-
moc w rodzinie,
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g) ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 
z późn. zm.), i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specja-
listycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,

h) udzielanie konsultacji wychowawczych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu

Stanowisko 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 21.03.2014 r.

Pani 
Alicja Chybicka 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do naszej uprzedniej korespondencji, dotyczącej sprawy Pani Hele-

ny S. uprzejmie informuję Panią Senator, że po zapoznaniu się z nadesłanymi z Pani 
Biura materiałami, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę i zwrócił się do Pro-
kuratury Okręgowej we Wrocławiu o zbadanie zasadności zarzutów podnoszonych 
przez zainteresowaną.

Po otrzymaniu odpowiedzi, Rzecznik rozważy ewentualność podjęcia w sprawie 
dalszych działań. O stanowisku w tym zakresie Pani Halina S. zostanie poinformowa-
na w dalszej korespondencji.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej 
oraz senator Grażyny Sztark

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Na ręce senator Grażyny Sztark przekazana została dokumentacja me-

dyczna pani Katarzyny W. cierpiącej na stwardnienie rozsiane.
Choroba zdiagnozowana została bardzo późno i niestety bardzo szybko 

postępuje. Od grudnia 2012 r. pani Katarzyna objęta była programem leko-
wym obejmującym Copaxone, a w grudniu 2013 r. zdecydowano o przej-
ściu na terapię Betaferonem. Niestety, w aktualnej sytuacji zdrowotnej pani 
Katarzyna W. powinna zostać objęta programem terapeutycznym leczenia 
II rzutu stwardnienia rozsianego. 

Wizytę lekarską pani Katarzyna W. ma umówioną dopiero na marzec 
bieżącego roku, jednak w związku z bardzo szybko postępującą chorobą 
już teraz zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o jak najszybsze objęcie 
chorej programem lekowym II rzutu.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka 
Grażyna Sztark

Odpowiedź

Warszawa, 2014.03.13

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani Alicji Chybickiej i Pani Grażyny Sztark, Se-

natorów Rzeczypospolitej Polskiej, przesłane przy piśmie z dnia 26 lutego 2014 r. 
(BPS-043-49-2111/14), w sprawie leczenia chorej na stwardnienie rozsiane Pani Ka-
tarzyny W., uprzejmie informuję co następuje.

Na wstępie pragnę zauważyć, iż kwalifikacji pacjenta do leczenia dokonuje lekarz 
w oparciu o wyniki badań i wiedzę o pacjencie, jako osoba odpowiedzialna za dokona-
nie rozpoznania i wybór produktów leczniczych zastosowanych w terapii schorzenia 
zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
Decyzja w sprawie zastosowanych leków i postępowania zależy od oceny indywidu-
alnej sytuacji klinicznej pacjenta i oceny jej przez lekarza oraz zaleceń właściwych 
towarzystw naukowych oraz przyjętych klinicznych wytycznych postępowania.

Zgodnie z przytoczoną, powyżej zasadą następuje również kwalifikacja do leczenia 
w ramach programu lekowego tj. decyzję o kwalifikacji do programu lekowego podej-
muje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie w oparciu o kryteria me-
dyczne oraz szczegółowe kryteria włączenia do programu. Po dokonaniu kwalifikacji 
do leczenia, w przypadku niektórych typów świadczeń, następuje wpisanie pacjenta 
przez właściwego świadczeniodawcę na listę osób oczekujących na udzielenie świad-
czenia opieki zdrowotnej.
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Pragnę podkreślić, iż zasady umieszczania pacjenta na liście oczekujących na 
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej zostały szczegółowo określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, 
jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na 
listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 200, poz. 1661). W związku z powyższym, w oparciu o treść §1 omawianego roz-
porządzenia umieszczenie pacjenta na liście oczekujących następuje na podstawie 
kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej, a więc:

1) stanu zdrowia świadczeniobiorcy;
2) rokowania co do dalszego przebiegu choroby;
3) chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być 

udzielone świadczenie;
4) zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.
Świadczeniodawca, stosując powyższe kryteria medyczne kwalifikuje świadczenio-

biorcę do kategorii medycznej:
a) „przypadek pilny” – jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze 

względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia 
stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,

b) „przypadek stabilny” – w przypadku innym niż stan nagły i przypadek, o któ-
rym mowa w lit. a, a następnie umieszcza świadczeniobiorcę na liście oczeku-
jących po stwierdzeniu, że świadczeniobiorca posiada wymagane skierowanie 
na świadczenie danego rodzaju albo jest uprawniony do uzyskania świadczenia 
bez skierowania.

Zauważyć trzeba, iż świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej 
„przypadek pilny” umieszcza się na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami 
zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny” (§3).

W związku z powyższym niezbędne jest dokonywanie przez świadczeniodawców 
kategoryzacji pacjentów z uwagi na ich stan, co w konsekwencji powinno skutkować 
możliwością uzyskania świadczenia przez świadczeniobiorcę, którego dotyczy przypa-
dek pilny przed świadczeniami udzielanymi osobom zakwalifikowanym do kategorii 
przypadek stabilny.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przy piśmie z dnia 4 marca 2014 r. przez 
p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia 
w 9 na 16 oddziałów wojewódzkich liczba przypadków pilnych oczekujących na lecze-
nie stwardnienia rozsianego wynosi 0 (oddział Lubuski, Łódzki, Małopolski, Opolski, 
Podkarpacki, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Zachodniopomorski).

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone informacje pragnę podkreślić, iż nie należy 
do kompetencji Ministra Zdrowia wydawanie decyzji o objęciu pacjenta leczeniem. 
Poprzez swoje działania Minister Zdrowia stwarza warunki do objęcia leczeniem w ra-
mach świadczenia gwarantowanego wydając decyzję administracyjną w przedmiocie 
objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny leków stosowanych w leczeniu stward-
nienia rozsianego, w tym leków II rzutu tj. zawierających fingolimod i natalizumab.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Henryka Ciocha 
oraz senatora Grzegorza Biereckiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Według posiadanych przez nas informacji wynagrodzenia urzędników 

i innych pracowników administracyjnych prokuratury w Polsce pozostają 
na rażąco niskim poziomie. W prokuraturach rejonowych wynagrodzenia te 
kształtują się na poziomie około 1 tysiąca 650 zł brutto, a ponadto od 2008 r. 
są zamrożone. Rażące są poza tym dysproporcje w zarobkach kadry urzęd-
niczej w poszczególnych jednostkach prokuratury. Pomimo protestów ogólno-
polskich, które miały miejsce w 2013 r., postulaty płacowe tej jakże ważnej 
grupy zawodowej nadal są ignorowane.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie nam odpowiedzi na py-
tanie, czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął już, bądź podejmie w naj-
bliższym czasie, działania uwzględniające uzasadnione żądania płacowe tej 
ważnej przecież części pracowników sfery budżetowej.

Mając na uwadze, iż Panu Premierowi podlegają zarówno Prokurator Ge-
neralny, jak i Minister Finansów oraz Minister Sprawiedliwości, kierujemy 
pytanie do Pana Premiera.

Henryk Cioch 
Grzegorz Bierecki

Odpowiedź 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 31.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Senatorów Henryka Ciocha i Grzegorza Biereckie-

go złożonym na 49. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lutego 
2014 r. uprzejmie przedstawiam, w porozumieniu z Ministrem Finansów Panem Ma-
teuszem Szczurkiem, stanowisko w podniesionej w oświadczeniu kwestii „wynagro-
dzeń urzędników i innych pracowników administracyjnych prokuratury”.

W nawiązaniu do informacji o braku podwyżek płac w tej grupie zawodowej od 
2008 r. wskazać należy, że w ostatnich latach, z powodu trudnej sytuacji finansów 
publicznych oraz wszczętej przez Komisję Europejską w stosunku do naszego kraju 
procedury nadmiernego deficytu, w całym budżecie wprowadza się istotne ogranicze-
nia po stronie wydatków. Zamrożenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
było jedną z form działań Rządu w celu zapobieżenia pogłębianiu długu publicznego 
i deficytu budżetowego i obowiązywało ono wszystkich dysponentów środków budże-
towych. Zostało też utrzymane w założeniach Rady Ministrów do projektu budżetu na 
2014 rok, wobec czego nie przewidziano dodatkowych środków na podwyższenie wy-
nagrodzeń pracowników sądów ani prokuratury. Zasady, na jakich funkcjonuje sek-
tor finansów publicznych uniemożliwiają zatem uzyskanie w bieżącym roku dodatko-
wych środków, również na fundusz wynagrodzeń dla pracowników prokuratury.
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Minister Sprawiedliwości dostrzegając zarówno konieczność reformy systemu 
wynagradzania pracowników prokuratury oraz sądów, jak i zniesienia istniejących 
obecnie różnic w płacach osób zatrudnionych na podobnych stanowiskach, zarzą-
dzeniem z dnia 29 kwietnia 2013 r. powołał Zespół do spraw opracowania koncepcji 
założeń do projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, w skład którego 
weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów, prokuratury oraz związ-
ków zawodowych. Opracowany przez ten Zespół projekt założeń nowej ustawy za-
wiera propozycje rozwiązań dotyczących statusu pracowników sądów i prokuratury, 
zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, praw i obowiązków pracow-
ników, wymagań na danym stanowisku, wartościowania stanowisk pracy, zakresu 
stosowania norm Kodeksu pracy, kształtowania, w zależności od potrzeb pracodaw-
cy, struktury zatrudnienia, dodatku stażowego za pracę w sądzie i prokuraturze, 
likwidacji dysproporcji w wynagrodzeniach, zniesienia stanowisk funkcyjnych, zasad 
i trybu przeprowadzania okresowych ocen pracowników oraz postępowania dyscypli-
narnego i zawieszenia pracownika w pełnieniu obowiązków. Przewidywany w projek-
cie założeń do nowej ustawy nowy system wynagradzania w sądach i prokuraturach 
zakłada, że stanowiska pracy będą opisywane i wartościowane, a w rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości określone zostaną jedynie graniczne stawki płacowe dla 
każdej kategorii stanowisk. Te zasady kształtowania płac w sądach i prokuraturach 
zapewnią usunięcie istniejących różnic w poziomie wynagrodzeń na identycznych lub 
porównywalnych stanowiskach w różnych jednostkach. Projekt założeń przedmioto-
wej ustawy w dniu 3 lutego 2014 r. został przekazany przez Zespół do właściwej ko-
mórki celem prowadzenia dalszych prac legislacyjnych. Aktualnie dokonywana jest 
analiza zakresu objętej nim regulacji. Z uwagi na złożoność przewidzianych w pro-
jekcie zagadnień, w chwili obecnej nie jest możliwe podanie daty powstania projektu 
nowej ustawy.

Jednocześnie wskazuję, że podjęte zostały również działania w celu poprawy sy-
tuacji płacowej w sądach i prokuraturach przed uchwaleniem wymienionej ustawy. 
W wyniku ustaleń dokonanych podczas spotkań z przedstawicielami związków za-
wodowych reprezentujących pracowników sądów i prokuratury, w projekcie nowego 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad 
wynagradzania urzędników i innych pracowników sądu i prokuratury oraz odbywania 
stażu urzędniczego przewidziano podwyższenie najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. Projekt tego rozporzą-
dzenia w dniu 10 stycznia 2014 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych 
oraz konsultacji publicznych, przesłano go do zaopiniowania m.in. do Krajowej Rady 
Prokuratury, Prokuratora Generalnego i Związku Zawodowego Prokuratorów i Pra-
cowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie przeprowadzana jest ana-
liza zebranych uwag. Projekt rozporządzenia wraz z informacjami o stanie zaawanso-
wania prac legislacyjnych, jest dostępny dla opinii publicznej na stronie internetowej 
Rządowego Centrum Legislacji.

Wymienione działania potwierdzają, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ma na 
względzie konieczność zapewnienia pracownikom sądów i prokuratury godziwych 
wynagrodzeń, co oznacza wynagrodzenia odpowiednie, właściwe, słuszne, rzetelne, 
uczciwe, odpowiadające zakresowi i złożoności powierzonych obowiązków oraz jed-
nakowe na porównywalnych stanowiskach w różnych jednostkach sądownictwa lub 
prokuratury. Ta idea znajduje odzwierciedlenie w projekcie założeń do nowej ustawy 
o pracownikach sądów i prokuratury.

Załączam kopię pisma Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w przedmioto-
wej sprawie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu
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Załącznik

Stanowisko 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 27 marca 2014 r.

Pan 
Marek Biernacki 
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,
w nawiązaniu do pisma Pana Adama Jassera Sekretarza Stanu Wykonującego 

Zadania Sekretarza do Spraw Parlamentarnych z dnia 5 marca 2014 roku znak 
SPR-M-4813-95-(1)/14 przekazującego prośbę Prezesa Rady Ministrów o ustosunko-
wanie się, w porozumieniu z Ministrem Finansów do wniosków zawartych w oświad-
czeniu złożonym przez senatorów: Henryka Ciocha i Grzegorza Biereckiego podczas 
49. posiedzenia Senatu w dniu 20 lutego 2014 roku w sprawie wynagrodzenia urzęd-
ników i innych pracowników administracyjnych prokuratury oraz przesłanie stano-
wiska na ręce Marszałka Senatu RP do dnia 31 marca 2014 roku, uprzejmie infor-
muję, co następuje.

Generalnie, w uchwalanych przez Parlament ustawach budżetowych od 2010 
roku nie są planowane w budżecie państwa podwyżki dla pracowników państwowej 
sfery budżetowej (w tym dla pracowników administracyjnych sądów i prokuratur). 
Proces zamrożenia wynagrodzeń dotyczy planowanego funduszu wynagrodzeń, a nie 
indywidualnych wynagrodzeń poszczególnych pracowników. Dlatego też kierownicy 
poszczególnych jednostek mają możliwość przy zamrożonym funduszu wynagrodzeń 
przy: odpowiedniej polityce kadrowo-płacowej, racjonalizacji zatrudnienia, zwiększe-
niu efektywności pracy – podwyższać płace indywidualne pracowników w ramach pla-
nowanego funduszu wynagrodzeń na dany rok. Sytuacja pracowników prokuratury 
jest więc taka sama jak pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej.

Odnosząc się do pytania, czy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął już, bądź po-
dejmie w najbliższym czasie, działania uwzględniające uzasadnione żądania płacowe 
pracowników prokuratury, należy zaznaczyć, iż obecnie trwają prace nad projektem 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad 
wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywa-
nia stażu urzędniczego. W trakcie uzgodnień tego projektu, Minister Finansów zgłosił 
uwagi. W piśmie z dnia 14 lutego 2014 roku znak FS10/0310-I/KGL/7/2014, Mini-
ster Finansów podkreślił, iż urealnienie dolnych stawek wynagrodzenia pracowników 
sądów i prokuratury jest możliwe w pewnym zakresie. Jednocześnie zostało podkreś-
lone, iż koszty podniesienia wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników sądów i prokuratury powinny zostać poniesione w ramach 
dotychczasowych środków przeznaczonych na wynagrodzenia w części 88 Powszech-
ne jednostki organizacyjne prokuratury i części 15 Sądy powszechne.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Działając w imieniu władz i mieszkańców gminy Ulhówek, zwracam się 

do Pana Ministra z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zrealizo-
wanie inwestycji pod nazwą „Placówka Straży Granicznej w Ulhówku”.

Aktem notarialnym z dnia 9 września 2004 r. (rep. A nr 6130/2004), 
sporządzonym przed notariuszem Adelą Bielecką w Kancelarii Notarialnej 
w Tomaszowie Lubelskim, wójt Kazimierz Dziuruń, działając w imieniu gmi-
ny Ulhówek, darował na rzecz Skarbu Państwa – z przeznaczeniem nieru-
chomości na cele związane z obronnością i bezpieczeństwem ludności oraz 
państwa – pod budowę nowego kompleksu Strażnicy Straży Granicznej 
w Ulhówku własność, działki położone w obrębie SHR Ulhówek, oznaczone 
nr 185/4 i 185/5, objęte księgą wieczystą nr 46927.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zlecił wykonanie 
odpowiednich projektów, za które poniósł koszt w wysokości 100 tysię-
cy zł. Zgodnie z „Koncepcją funkcjonowania Straży Granicznej w latach 
2009–2015” placówka powinna być uruchomiona w IV kwartale 2014 r. Sza-
cunkowy czas realizacji inwestycji waha się w okolicach dwudziestu miesię-
cy od momentu uzyskania decyzji ministra finansów o zapewnieniu finan-
sowania realizacji przedsięwzięcia. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić 
należy, że ukończenie robót i realizowanie przedsięwzięcia w planowanym 
terminie praktycznie nie jest możliwe.

Ustalenia dokonane pomiędzy władzami gminy Ulhówek a dowództwem 
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Ulhówku pozwoliły na obni-
żenie kosztów inwestycji, a tym samym skrócenie czasu realizacji przedsię-
wzięcia. Samorząd gminy zadeklarował, że jest w stanie przeznaczyć w bie-
żącym roku środki z budżetu gminy na rozpoczęcie inwestycji.

Pierwotną siedzibą placówki Straży Granicznej był Łaszczów. Z uwa-
gi na nieodpowiednie warunki lokalowe siedziba, do czasu zrealizowania 
inwestycji w Ulhówku, została przeniesiona do Lubyczy Królewskiej. Spo-
wodowało to oddalenie funkcjonariuszy od granicy państwa. Generowane 
są wysokie koszty związane z koniecznością dojazdu funkcjonariuszy na 
patrolowany odcinek. Ponadto w sytuacji nielegalnego przekroczenia gra-
nicy interwencja jest skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie podjęta w odpo-
wiednim czasie. Dojazd z obecnej siedziby placówki w Lubyczy Królewskiej 
trwa znacznie dłużej, niż miałoby to miejsce, gdyby placówka położona była 
w Ulhówku.

Planowane jest również utworzenie przejścia dla małego ruchu granicz-
nego, co z pewnością miałoby nie tylko prestiżowe, ale także ekonomiczne 
znaczenie dla gminy Ulhówek. Budowa placówki byłaby szansą na pracę 
dla specjalistów z dziedziny budownictwa. Po zakończeniu realizacji inwe-
stycji pracę mogliby uzyskać również cywilni pracownicy placówki. Budowa 
przejścia przyczyniłaby się również do rozwoju turystyki regionalnej, przy-
czyniłaby się do doskonałej promocji regionu.

Niepodjęcie jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem reali-
zacji inwestycji powoduje generowanie wysokich kosztów związanych 
z funkcjonowaniem placówek Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej 
i Chłopiatynie.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: jakie dzia-
łania zamierza podjąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu uspraw-
nienia prac związanych z rozpoczęciem realizacji przedmiotowej inwestycji 
w Ulhówku?

Z poważaniem 
Grzegorz Czelej
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Odpowiedź

Warszawa, 28.02.2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 lutego 2014 roku (sygn. BPS/043-49-2113/14), 

przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Grzegorza Cze-
leja podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 roku w sprawie zreali-
zowania inwestycji pod nazwą „Placówka Straży Granicznej w Ulhówku”, uprzejmie 
informuję, że decyzją nr 131 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 lipca 
2012 roku powołany został Zespół do opracowania koncepcji technicznego wsparcia 
realizacji zadań Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej. W wyniku prac 
ww. zespołu, na wniosek Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, alternatywnie 
za budowę placówki w mieście Ulhówek zaproponowano budowę systemu wież obser-
wacyjnych w dwóch lokalizacjach: w mieście Wólka Wierzbicka i w mieście Magdalen-
ka z przesyłem obrazu do Placówki SG w mieście Lubycza Królewska.

Mając na uwadze fakt, że koszt budowy dwóch wież wynosi około 5 mln zł (na 
przykładzie rozstrzygniętego postępowania przetargowego koszt budowy jednej wie-
ży wynosi około 2,5 mln zł) i jest znacznie niższy od budowy placówki SG w mieście 
Ulhówek (16.195.537 zł), przyjęto bardziej ekonomiczny wariant zabezpieczenia ww. 
odcinka granicy państwowej.

Równocześnie uprzejmie informuję, że budowa systemu wież obserwacyjnych 
planowana jest dwuetapowo. Po wybudowaniu i uruchomieniu I etapu (planowany 
termin – czerwiec 2015 roku), na podstawie analizy skuteczności wykorzystania sys-
temu, podjęta zostanie decyzja o zasadności realizacji II etapu lub o budowie kom-
pleksu placówki SG. Pragnę dodać, że budowa ww. wież obserwacyjnych w dwóch 
lokalizacjach planowana jest do sfinansowania z funduszy zagranicznych.

Natomiast ewentualna decyzja o rozpoczęciu budowy placówki SG będzie możliwa 
po weryfikacji działania systemu wież oraz w zależności od możliwości budżetowych 
Straży Granicznej.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Piotr Stachańczyk 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Działając w imieniu urzędników i pracowników administracyjnych pro-

kuratury, zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o podjęcie działań ma-
jących na celu poprawienie sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazła się ta 
grupa zawodowa.

Urzędnicy prokuratury zatrudnieni są w powszechnych i wojskowych 
jednostkach organizacyjnych prokuratury. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (DzU z 1988 r. 
nr 162, poz. 1125), urzędnikiem może zostać osoba o nieposzlakowanej 
opinii, która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i która odbyła staż 
urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze. Ponadto od urzędników niejedno-
krotnie wymaga się wyższego wykształcenia. Mają oni bowiem stale dostęp 
do danych osobowych, akt spraw karnych i innych materiałów niejawnych, 
objętych tajemnicą śledztwa. Specyfika pracy, w tym między innymi bezpo-
średni kontakt z osobami podejrzanymi, wymaga nie tylko dobrego przygoto-
wania merytorycznego, ale również wysokiej odporności na stres. Bez pracy 
urzędników niemożliwe byłoby funkcjonowanie prokuratury.

Aktualne stawki wynagrodzenia korpusu urzędniczego prokuratury nie 
odpowiadają godności sprawowanego urzędu ani zakresowi wykonywanych 
obowiązków. Płace pracowników prokuratur od lat nie były podwyższane 
ani waloryzowane, od dłuższego czasu pensje są praktycznie zamrożone. 
Kwoty wynagrodzenia są rażąco niskie, gdy się weźmie pod uwagę wymogi, 
jakie stawiane są na tych stanowiskach. Istotne są również dysproporcje 
w zarobkach kadry urzędniczej w poszczególnych jednostkach prokuratury. 
Stawki wynagrodzenia zasadniczego kształtowane są na podstawie roz-
porządzenia ministra sprawiedliwości dotyczącego poziomu wynagrodzeń 
urzędników prokuratur. Stawki zostały określone bez względu na szczebel 
prokuratury, a także bez względu na stopień obciążenia pracą konkretnych 
jednostek. Urzędnicy wykonujący tę samą pracę w jednostkach prokuratury 
wyższego szczebla otrzymują wynagrodzenie często kilkakrotnie przewyż-
szające wynagrodzenie pracowników jednostek niższego szczebla. Kładzio-
ny jest nacisk na wykształcenie i kompetencje kadry urzędniczej, pomijana 
jest zaś kwestia tego, że dolna granica wynagrodzenia urzędników zbliżona 
jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: jakie dzia-
łania podjęło dotychczas Ministerstwo Sprawiedliwości w celu poprawienia 
sytuacji materialnej urzędników i innych pracowników administracyjnych 
prokuratury?

Z poważaniem 
Grzegorz Czelej
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Odpowiedź

Warszawa, 31.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Grzegorza Czeleja złożonym na 49. po-

siedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lutego 2014 r. uprzejmie przed-
stawiam, co następuje.

Prawa i obowiązki urzędników oraz innych pracowników zatrudnionych w jednost-
kach organizacyjnych prokuratury określa ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pra-
cownikach sądów i prokuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 ze zm.). 
Zgodnie z przepisami tej ustawy przysługuje im wynagrodzenie zasadnicze, a poza 
nim także dodatek za długoletnią pracę, nagrody jubileuszowe, odprawa w związku 
z przejściem na emeryturę lub rentę. Mogą być również przyznane dodatek specjalny 
z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań oraz 
nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy. Szczegółowe zaś zasady wynagradzania tej 
grupy zawodowej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 
2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i in-
nych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 646). Konkretną wysokość wynagrodzenia w każdym wypadku ustala 
prokurator kierujący daną jednostką organizacyjną prokuratury jako pracodawca za-
wierający umowy o pracę z poszczególnymi pracownikami. Wysokość wynagrodzeń 
winna uwzględniać zakres i jakość realizowanych przez poszczególnych pracowników 
zadań, a ewentualne zróżnicowanie uposażeń pracowników zajmujących takie same 
stanowiska wiązać się może z uwarunkowaniami historycznymi (osoby wcześniej za-
trudnione w latach ubiegłych otrzymywały podwyżki) oraz polityką płacową prowa-
dzoną w poszczególnych jednostkach. Natomiast wysokość środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia pracowników prokuratury wiąże się ściśle z zasadami funkcjono-
wania sektora finansów publicznych.

Należy zaznaczyć, że dysponentem części budżetowej odpowiadającej powszech-
nym jednostkom prokuratury nie jest Minister Sprawiedliwości, ale Prokurator Ge-
neralny. Należy jednak zaznaczyć, że w ostatnich latach, z powodu trudnej sytuacji 
finansów publicznych oraz wszczętej przez Komisję Europejską w stosunku do na-
szego kraju procedury nadmiernego deficytu, w całym budżecie wprowadza się istot-
ne ograniczenia po stronie wydatków. Zamrożenie wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej było jedną z form działań Rządu w celu zapobieżenia pogłębianiu dłu-
gu publicznego i deficytu budżetowego i obowiązywało ono wszystkich dysponentów 
środków budżetowych. Zostało też utrzymane w założeniach Rady Ministrów do pro-
jektu budżetu na 2014 rok, wobec czego nie przewidziano dodatkowych środków na 
podwyższenie wynagrodzeń pracowników sądów ani prokuratury. Zasady, na jakich 
funkcjonuje sektor finansów publicznych uniemożliwiają zatem uzyskanie w bieżą-
cym roku dodatkowych środków, również na fundusz wynagrodzeń dla pracowników 
prokuratury.

Minister Sprawiedliwości dostrzegając zarówno konieczność reformy systemu wy-
nagradzania pracowników sądów i prokuratury, jak i zniesienia istniejących obecnie 
różnic w płacach osób zatrudnionych w różnych jednostkach na podobnych stanowi-
skach, zarządzeniem z dnia 29 kwietnia 2013 r. powołał Zespół do spraw opracowania 
koncepcji założeń do projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, w skład 
którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów, prokuratury oraz 
związków zawodowych. Opracowany przez ten Zespół projekt założeń nowej ustawy 
zawiera propozycje rozwiązań dotyczących statusu pracowników sądów i prokuratu-
ry, zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, praw i obowiązków pracow-
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ników, wymagań na danym stanowisku, wartościowania stanowisk pracy, zakresu 
stosowania norm Kodeksu pracy, kształtowania, w zależności od potrzeb pracodawcy, 
struktury zatrudnienia, dodatku stażowego za pracę w sądzie i prokuraturze, likwida-
cji dysproporcji w wynagrodzeniach, zniesienia stanowisk funkcyjnych, zasad i trybu 
przeprowadzania okresowych ocen pracowników oraz postępowania dyscyplinarnego 
i zawieszenia pracownika w pełnieniu obowiązków. Przewidywany w projekcie założeń 
do nowej ustawy nowy system wynagradzania w sądach i prokuraturach zakłada, 
że stanowiska pracy będą opisywane i wartościowane, a w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości określone zostaną jedynie graniczne stawki płacowe dla każdej ka-
tegorii stanowisk. Te zasady kształtowania płac w sądach i prokuraturach zapewnią 
usunięcie istniejących różnic w poziomie wynagrodzeń na identycznych lub porówny-
walnych stanowiskach w różnych jednostkach. Projekt założeń przedmiotowej ustawy 
w dniu 3 lutego 2014 r. został przekazany przez Zespół do właściwej komórki celem 
prowadzenia dalszych prac legislacyjnych. Aktualnie dokonywana jest analiza zakre-
su objętej nim regulacji. Z uwagi na złożoność przewidzianych w projekcie zagadnień, 
w chwili obecnej nie jest możliwe podanie daty powstania projektu nowej ustawy.

Jednocześnie wskazuję, że podjęte zostały również działania w celu poprawy sy-
tuacji płacowej w sądach i prokuraturach przed uchwaleniem wymienionej ustawy. 
W wyniku ustaleń dokonanych podczas spotkań z przedstawicielami związków za-
wodowych reprezentujących pracowników sądów i prokuratury, w projekcie nowego 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad 
wynagradzania urzędników i innych pracowników sądu i prokuratury oraz odbywania 
stażu urzędniczego przewidziano podwyższenie najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. Projekt tego rozporzą-
dzenia w dniu 10 stycznia 2014 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych 
oraz konsultacji publicznych, przesłano go do zaopiniowania m.in. do Krajowej Rady 
Prokuratury, Prokuratora Generalnego i Związku Zawodowego Prokuratorów i Pra-
cowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie przeprowadzana jest ana-
liza zebranych uwag. Projekt rozporządzenia wraz z informacjami o stanie zaawanso-
wania prac legislacyjnych, jest dostępny dla opinii publicznej na stronie internetowej 
Rządowego Centrum Legislacji.

Wymienione działania potwierdzają, że Minister Sprawiedliwości ma na względzie 
konieczność zapewnienia pracownikom sądów i prokuratury godziwych wynagrodzeń, 
co oznacza wynagrodzenia odpowiednie, właściwe, słuszne, rzetelne, uczciwe, odpo-
wiadające zakresowi i złożoności powierzonych obowiązków oraz jednakowe na po-
równywalnych stanowiskach w różnych jednostkach sądownictwa lub prokuratury. 
Ta idea znajduje odzwierciedlenie w projekcie założeń do nowej ustawy o pracowni-
kach sądów i prokuratury.

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

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

oraz do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o przywrócenie pierwot-

nych zapisów kwotowych na poziomie 509 milionów zł dotyczących finanso-
wania remontu i dostosowania odcinka wolno płynącej rzeki Odry.

Założenia dokumentu implementacyjnego do „Strategii Rozwoju Trans-
portu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” wprowadzają zmiany dotyczą-
ce listy projektów śródlądowych na lubuskim odcinku rzeki Odry. Pierwotne 
założenia przewidujące przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyj-
nych zakładały etap drugi i trzeci, ale działania zostały ograniczone jedynie 
do etapu drugiego. Oznacza to obniżenie planowanej kwoty na ich realizację 
w stosunku do wersji początkowej z 509 milionów zł do 95 milionów zł. Za-
stosowanie wspomnianych ograniczeń przyczyni się do dalszego pomniej-
szenia znaczenia gospodarczego i turystycznego środkowego dorzecza Odry, 
a także może doprowadzić do ponownego wystąpienia rzeki z koryta, jak 
miało to miejsce w 1997 r. i w latach późniejszych.

Nadodrzańskie gminy województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz 
miast brandenburskich podjęły wysiłek zmierzający do ożywienia turystycz-
nego środkowego dorzecza Odry poprzez realizację transgranicznego progra-
mu „Odra dla turystów 2014”, który jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013.

Ożywienie drogi wodnej E30, która jest drogą międzynarodową, jest nie-
zbędne ze względu na uczęszczające tą drogą statki pasażerskie oraz trans-
port ładunków na trasie Szczecin – Kędzierzyn Koźle. Inwestycja ta jest wa-
runkiem wzrostu gospodarczego w gminach nadodrzańskich i sąsiadujących.

Dokument implementacyjny gwarantuje rozwój turystyki wodnej, 
a w dalszej perspektywie – możliwość gospodarczego wykorzystania rzeki. 
Obecne zapisy znacząco ograniczają możliwość prowadzenia dalszych prac 
modernizacyjnych, w związku z czym działania zmierzające do zwiększenia 
ram finansowych uważam za słuszne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 19 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego br. (znak: BPS/043-49-2115-MIR/14), 

dotyczące postulatu ujętego w oświadczeniu senatorskim Roberta Dowhana, odnoś- 
nie do przywrócenia pierwotnych zapisów kwotowych dla projektów śródlądowych na 
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lubuskim odcinku Odry, w ramach Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. poniżej 
przedstawiam następujące stanowisko.

Informuję, że w wyniku konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implemen-
tacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (DI), 
przywrócono zakres wspomnianego w piśmie Pana Senatora projektu z wersji, która 
została opublikowana w czerwcu 2013 r. Ponadto zaznaczam, że projekt pn. Remont 
i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej Etap II – odbudowa 
budowli regulacyjnych – przystosowanie odcinka Odry do III klasy drogi wodnej, po-
nownie obejmuje etap III realizacji całego przedsięwzięcia. Obecna nazwa omawianej 
inwestycji to Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej 
– odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania odcinka 
Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej. Natomiast szacun-
kowa wartość kwotowa przedsięwzięcia została podniesiona do 509 mln zł.

Jednocześnie informuję, że ostateczny kształt listy inwestycji transportowych DI 
zostanie wkrótce opublikowany i udostępniony na stronach Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Adam Zdziebło 
Sekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 6.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie senatora Roberta Dowhana, znak: BPS/043-49- 

-2115-MŚ/14, w sprawie zmiany zapisów w Dokumencie Implementacyjnym do Stra-
tegii Rozwoju Transportu do 2020 r., w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Sławomir Marek Brodziński
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Stanowisko w sprawie oświadczenia senatora Roberta Dowhana, 
znak: BPS/043-49-2115-MŚ/14

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2014 r., znak: BPS/043-49-2115-MŚ/14, 
w sprawie zmiany zapisów w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju 
Transportu do 2020 r., uprzejmie przedkładam, co następuje.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w dniu 20 lutego 2014 r. przekazał do Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju zweryfikowaną i zmodyfikowaną listę projektów do 
ujęcia w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.

Na liście tej jako pierwsze znajduje się zadanie pn. „Remont i modernizacja zabu-
dowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy re-
gulacyjnej – w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej 
do III klasy drogi wodnej”, którego łączny koszt wynosi 509 mln zł.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Sławomir Marek Brodziński
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Ponawiam oświadczenie złożone na 29. posiedzeniu Senatu Rzeczypo-

spolitej Polskiej w dniu 20 marca 2013 r. Odpowiedź na nie w moim od-
czuciu nie jest wyczerpująca i wymaga wyjaśnienia oraz przedstawienia 
konkretnego rozwiązania. Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę 
o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (jednolity tekst: Dz.U. z 2011 r., 
nr 108, poz. 626 ze zm.), polegających na, po pierwsze, wydłużeniu terminu 
nanoszenia przez podmiot obowiązany znaków akcyzowych na opakowa-
nia jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe do końca 
stycznia następnego roku po zakończeniu roku kalendarzowego odpowiada-
jącego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych zna-
kach (art. 136 ust. 4 i 5 ustawy o podatku akcyzowym) oraz, po drugie, 
wydłużeniu terminu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania 
jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku 
kalendarzowym do ostatniego dnia czerwca następnego roku kalendarzowe-
go (art. 136 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym).

Co roku, kiedy drożeje akcyza na wybory tytoniowe, producenci i dys-
trybutorzy wyrobów tytoniowych mają dwa miesiące (tj. czas do ostatniego 
dnia lutego) na rozporządzenie wyrobami tytoniowymi oznaczonymi „stary-
mi” znakami akcyzy. Powoduje to znaczne zamieszanie, szczególnie w sprze-
daży detalicznej, ponieważ sprzedawcy detaliczni zwracają do hurtowni po-
jedyncze sztuki, a nie całe opakowania wyrobów tytoniowych, a następnie 
hurtownie zwracają wspomniany towar do producentów.

Ustawa o podatku akcyzowym umożliwia wprawdzie, przy zachowa-
niu określonych procedur, nakładanie na wyroby tytoniowe znaków akcy-
zy z oznaczeniem kolejnego roku kalendarzowego przed jego rozpoczęciem, 
a także przeprowadzenie procedury legalizacji znaków akcyzy po terminie 
ich ważności. Są to jednak działania czasochłonne. Legalizacja znaków ak-
cyzy wiąże się ponadto z koniecznością zrywania folii i ponownego okleja-
nia opakowań, które zostały kupione z legalną banderolą. Takie działania 
powodują zniszczenia i straty materialne. Proces legalizacji znaków akcyzy 
wymaga też dodatkowo przeprowadzenia inwentury.

Zmusza się tym samym sprzedawców, w tym tysiące sprzedawców de-
talicznych w małych sklepach, do podejmowania złożonych działań, pomimo 
że legalnie dokonali oni zakupu wyrobów tytoniowych. Można temu zapobiec 
już na poziomie producentów wyrobów tytoniowych, którzy powinni mieć 
obowiązek sprzedaży wyrobów z nową akcyzą po upływie na przykład jed-
nego miesiąca od wprowadzenia zmian. Logicznym rozwiązaniem jest wy-
dłużenie okresu ważności znaków akcyzy oznaczonych datą poprzedniego 
roku kalendarzowego, co samoczynnie umożliwi wyprzedanie legalnie zaku-
pionych wyrobów tytoniowych bez konieczności przeprowadzania uciążliwej 
procedury legalizacji znaków akcyzy.

Należy zwrócić uwagę na to, że podobne obostrzenia nie występują 
w przypadku wyrobów spirytusowych lub winiarskich, zgodnie bowiem 
z art. 136 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podmiot obowiązany do 
oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest 
obowiązany nanieść je na opakowania jednostkowe w okresie dwunastu 
miesięcy od dnia otrzymania znaków. W tym przypadku ustawodawca nie 
obawia się tworzenia nadmiernych zapasów wyrobów alkoholowych. W ta-
kim stanie rzeczy opisane wyżej działania są konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Odpowiedź

Warszawa, 12 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z pismem nr BPS/043-49-2116/14 z dnia 26 lutego 2014 r., przy któ-
rym został ponownie przekazany tekst oświadczenia złożonego przez Pana Senatora 
Roberta Dowhana na 49. posiedzeniu Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie 
podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Podkreślenia wymaga fakt, że jak wskazano w piśmie znak: AG4/602/3/
JKV/2013/RD-36593 z dnia 22 kwietnia 2013 r., polski system podatkowy w zakre-
sie podatku akcyzowego jest poszanowaniem zasad zarówno skuteczności jak i rów-
ności, a regulacje dotyczące obowiązku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 
akcyzy, określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i zawarte 
w art. 136 ust. 6 ww. ustawy, jednoznacznie określają termin ważności znaków ak-
cyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych w danym roku 
kalendarzowym, do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego. Oznacza 
to bowiem, że po upływie tego terminu znaki akcyzy naniesione na wyroby tytoniowe 
tracą swoją ważność, a dalsza sprzedaż możliwa jest pod warunkiem oznaczenia tych 
wyrobów legalizacyjnymi znakami akcyzy.

Powodem wprowadzenia powyższych regulacji było przeciwdziałanie gromadzeniu 
nadmiernych zapasów. Przed wprowadzeniem nowelizacji art. 136 ww. ustawy o po-
datku akcyzowym, w okresie poprzedzającym przewidywane podwyższenie stawek 
podatku akcyzowego, producenci papierosów lub tytoniu do palenia w istotny sposób 
zwiększali produkcję. Powodem znacznego zwiększania produkcji była chęć wytwo-
rzenia nadmiernych zapasów tych wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym 
o niższej stawce akcyzy. Zgromadzenie znacznych ilości papierosów lub tytoniu do 
palenia przed podwyżką stawek podatku akcyzowego pozwalało na sprzedaż tych wy-
robów, od których zapłacono podatek akcyzowy w niższej wysokości, w kilkumiesięcz-
nym okresie następującym po podwyżce podatku akcyzowego. Producenci wyrobów 
spirytusowych i winiarskich nie tworzą corocznie nadmiernych zapasów, ponieważ 
podwyżki stawek podatku akcyzowego na te wyroby mają miejsce co kilka lat.

Powyższa praktyka wpływała na brak stabilnych wpływów do budżetu państwa 
z tytułu podatku akcyzowego od papierosów lub tytoniu do palenia. Regulacje za-
warte w art. 136 ww. ustawy mają służyć stabilizacji wpływów budżetowych z tytułu 
podatku akcyzowego, jak również mają wpłynąć na zwiększenie ich przewidywalności. 
Dodatkowo pozwalają firmom tytoniowym zachować kontrolę nad racjonalnym plano-
waniem produkcji, bowiem ograniczają one zjawisko powstawania zapasów w czasie, 
tj. do 2 miesięcy (przez taki okres zachowają ważność banderole z poprzedniego roku 
kalendarzowego naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych przed 
końcem tego roku). Po tym okresie, wyroby tytoniowe oznaczone znakiem akcyzy z na-
drukowaną ubiegłoroczną datą wytworzenia będą mogły być przedmiotem sprzedaży 
po uprzednim zakupie banderol legalizacyjnych i naniesieniu ich na wyroby tytoniowe 
przeznaczone do dalszej sprzedaży.

W nawiązaniu do powyższego, przedłużenie terminu ważności znaków akcyzy na 
wyroby tytoniowe do czerwca roku następującego po roku wytworzenia tych znaków 
należy uznać za niecelowe. Tym samym niezasadne jest przedłużenie terminu na-
noszenia znaków akcyzy do końca stycznia roku następującego po roku wytworze-
nia tych znaków, gdyż mogłaby nastąpić sytuacja, w której naniesione znaki akcyzy 
w styczniu danego roku traciłyby ważność w lutym tego samego roku. Powyższa sytu-
acja nie byłaby korzystna z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, 
więc nie miałaby zastosowania w praktyce.
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Odnosząc się natomiast do stwierdzenia Pana Senatora, że oznaczanie wyrobów 
legalizacyjnymi znakami akcyzy wiąże się z koniecznością zrywania folii z opakowań 
jednostkowych, ponownie wyjaśniam, że banderole legalizacyjne mogą być nanoszone 
na opakowania jednostkowe w stanie, w jakim opakowania występują poza procedu-
rą zawieszenia poboru akcyzy tzn. na celofanie, zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania 
wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie informuję Pana Senatora, że w chwili obec-
nej w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace mające na celu zmianę przed-
miotowych terminów ważności znaków akcyzy na wyroby tytoniowe.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę zapytanie o to, jakie kosz-

ty związane z zatrudnieniem, wynajmem lokali, kupnem samochodów oraz 
innego majątku trwałego służącego do utrzymania Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponosi wspomniana instytucja.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o udzielenie mi informacji, dlaczego 
istnieje przepis, że przedsiębiorca bezwarunkowo musi zatrudnić osobę nie-
pełnosprawną. Istnieje bowiem wiele branż, w których zatrudnienie takiej 
osoby jest fizycznie niemożliwe.

Proszę również o wyjaśnienie zasadności systemu wpłat na PFRON 
w sytuacji niezatrudnienia osoby niepełnosprawnej, mających charakter 
kary wiążącej się z takim działaniem.

Proszę o przedstawienie kosztów, które generowane są w związku z ist-
nieniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
oraz o informację, jak wiele z pozyskiwanych funduszy przekazywanych 
jest na realną pomoc dla osób niepełnosprawnych.

Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź.

Z poważaniem  
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 19.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 26 lutego 

2014 roku, znak: BPS/043-49-2117/14 oświadczenie złożone podczas 49. posiedzenia 
Senatu przez Pana Roberta Dowhana – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
kosztów związanych z zatrudnieniem, wynajmem lokali, kupnem samochodów oraz 
innego majątku trwałego służącego do utrzymania Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych – uprzejmie informuję, że plan finansowy PFRON, 
określający przeznaczenie środków na poszczególne cele wydatków, ustanawiany jest 
na podstawie założeń, o których mowa w art. 34 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), stanowiących o podziale na 
zadania obligatoryjne i priorytetowe, natomiast ich wysokość jest ściśle związana ze 
źródłem pokrycia tzn. planowanym stanem przychodów (tj. wpłat pracodawców oraz 
wysokości dotacji budżetowej), jak również musi uwzględniać obowiązujące w danym 
zakresie przepisy.

W planie finansowym na 2013 rok na wydatki ogółem zaplanowano środki w wyso-
kości 5.088.906 tys. zł, z czego wydatkowano 4.871.720.456,66 zł, tj. 95,73% planu.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrud-
nianie PFRON zaplanował środki w wysokości 4.682.667 tys. zł, z czego wydatkował 
4.580.842.511,02 zł. Środki PFRON przeznaczył między innymi na:



49. posiedzenie Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. 53

∙ rekompensatę pracodawcom chronionego i otwartego rynku pracy podwyższo-
nych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinanso-
wanie do wynagrodzeń),

∙ refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia 
miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

∙ dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz 
zakładów aktywności zawodowej,

∙ zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

∙ współfinansowanie projektów systemowych realizowanych ze środków pomoco-
wych Unii Europejskiej,

∙ wspierane indywidualnych osób niepełnosprawnych.
Część środków finansowych PFRON – wspierających przede wszystkim indywidu-

alne osoby niepełnosprawne – dystrybuowana jest przez jednostki samorządu powia-
towego i wojewódzkiego.

W planie finansowym Funduszu na 2013 rok przewidziano na wydatki i koszty 
bieżące własne PFRON środki w wysokości 359.471 tys. zł w tym: 158.422 tys. zł na 
wydatki i koszty działalności bieżącej Biura i Oddziałów oraz 201.049 tys. zł na koszty 
związane z odpisami aktualizującymi z tytułu wartości różnych należności.

Wydatki i koszty bieżące własne Funduszu wyniosły 275.605.960,83 zł, w tym: 
119.594.810,54 zł na działalność bieżącą Biura i Oddziałów, co stanowiło 75,46% 
kwoty planowanej, oraz w części na koszty związane z odpisami aktualizującymi 
w kwocie 156.056.150,29 zł, co stanowi 77,62% planu. Wydatki były zrealizowane 
w ramach kwot planowanych.

Przeciętne zatrudnienie w PFRON wyniosło łącznie 948,74 etaty. Wynagrodzenia 
osobowe wypłacono w 2013 roku w wysokości 52.256.426,50 zł.

Kwota poniesionych wydatków na działalność bieżącą Funduszu stanowi 2,10% 
wydatków ogółem zrealizowanych w 2013 roku.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 41.228 tys. zł, 
w tym: wydatki inwestycyjne (środki trwałe w budowie) kwotę 24.980 tys. zł oraz za-
kupy inwestycyjne kwotę 16.248 tys. zł. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 
zostały zrealizowane w wysokości 11.824.607,44 złotych, co stanowi 28,68% planu 
rocznego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ustawodawca nie zobowiązał pracodawców 
do osiągania ustawowego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych, ale do 
dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
jeżeli jest on niższy niż wskazany w ustawie. Tak więc Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej nie ma wpływu na wybory dokonywane przez pracodawcę. Pracodawca do-
konując wyboru, decyduje się na zatrudnienie określonej liczby osób niepełnospraw-
nych, pozwalającej osiągnąć wymagany wskaźnik ich zatrudnienia (6% w stosunku 
do ogółu zatrudnionych), albo dokonuje wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto pragnę nadmienić, że z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wynika zasada swobody zawie-
rania umów o pracę. Przepis art. 11 k.p. stanowi, że nawiązanie stosunku pracy oraz 
ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, 
wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.

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

skierowane do przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
Władysława Bartoszewskiego

Związek Strzelecki „Strzelec”, Jednostka Strzelecka nr 3003 imienia Orląt 
Lwowskich w Trzebnicy od lat prowadzi prace związane z odbudową cmen-
tarzy legionowych na Ukrainie. Od dwóch lat są prowadzone także prace 
przy odbudowie cmentarza legionowego w Rokitnie na Wołyniu. W tym roku 
planowane jest uroczyste otwarcie tego cmentarza i ma być to uroczystość 
o znaczeniu międzynarodowym. Jeżeli chodzi o zakres prac na cmentarzu 
w Rokitnie na Wołyniu, to jest to całkowita odbudowa zarówno nagrobków, 
jak i ogrodzenia. Związek strzelecki do tej pory przeprowadził wiele prac 
na cmentarzu w Rokitnie – między innymi wykonano prace porządkowe, 
ustawiono dwadzieścia dziewięć obramowań pomników betonowych wraz 
z krzyżami, odbudowano kamienny pomnik, wykonano także inne prace.

W związku z kontynuacją prac na cmentarzu związek strzelecki zwrócił 
się w piśmie z dnia 3 lutego bieżącego roku do Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa z prośbą o przyznanie środków z przeznaczeniem ich na budo-
wę ogrodzenia, wykonanie kamiennych płyt i epitafiów, wykonanie chodni-
ków i inne prace. Realizacja wskazanych prac jest konieczna ze względu na 
planowane na 12 lipca bieżącego roku uroczyste otwarcie cmentarza legiono-
wego w Rokitnie na Wołyniu.

Chciałbym w pełni poprzeć prośbę związku strzeleckiego, który z pobu-
dek patriotycznych ratuje pamięć o polskich bohaterach. Podczas moich wy-
jazdów na Ukrainę mam możliwość zorientować się, jak wiele należy zrobić, 
aby cmentarze polskie na Ukrainie zostały odbudowane i przywrócone pa-
mięci. Dlatego inicjatywę Związku Strzeleckiego „Strzelec” powinno się trak-
tować jako bardzo ważną i wzorcową.

Stanisław Gogacz

Odpowiedź 
SEKRETARZA w RADZIE OCHRONY 
PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA

Warszawa, 14 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Wielce Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Stanisława Gogacza na 

49. posiedzeniu Senatu w dniu 20 lutego 2014 roku informujemy.
W dniu 25 lutego 2014 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa odpowie-

działa na pismo Związku Strzeleckiego „Strzelec” z dnia 3 lutego 2014 roku, dotyczące 
dofinansowania odbudowy cmentarza w Rokitnie. Poinformowaliśmy pana Romana 
Chandohę, iż postaramy się wygospodarować na remont nekropolii w Rokitnie kwotę 
w wysokości około 30 000 PLN, tak jak to uczyniliśmy w ubiegłym roku. Jednocześnie 
zastrzegliśmy, iż będziemy mogli potwierdzić możliwość przekazania środków finanso-
wych na ten cel nie wcześniej niż w czerwcu br.
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Wynika to z faktu, iż w roku 2014 nasza instytucja zamierza przeprowadzić szereg 
remontów i renowacji Polskich Cmentarzy Wojennych, m.in. nekropolii w Bolonii oraz 
kwatery żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Janowskim we Lwowie, a także 
kwatery żołnierzy Wojska Polskiego w Stryju. Przewidywana jest także realizacja za-
dań związanych z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz organizacją 
uroczystości 70. rocznicy Bitwy o Monte Cassino. Ponadto Rada OPWiM bierze na sie-
bie główny ciężar finansowania prac archeologiczno-ekshumacyjnych prowadzonych 
na „Łączce” na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym.

Jednocześnie musimy podkreślić, iż prośba Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
o wsparcie w kwocie 80.000,00 PLN jest nierealna, ponieważ Rada OPWiM w spra-
wach finansowych działa stosownie do Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Co za 
tym idzie, nie możemy przekazać tak znacznej kwoty, bez zorganizowania przetargu 
i wyłonienia w ten sposób podmiotu, który przeprowadziłby remont.

Na sam koniec pragniemy zwrócić uwagę, iż w obliczu panującej sytuacji na Ukra-
inie mało prawdopodobna jest organizacja uroczystego otwarcia cmentarza legiono-
wego w Rokitnie o charakterze międzynarodowym.

Z wyrazami należnego poważania 
 
SEKRETARZ 
dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert



49. posiedzenie Senatu w dniu 20 lutego 2014 r.56

Oświadczenie senatora Stanisława Gorczycy

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Kilka dni temu w portalu AgroNews.com.pl pojawił się artykuł prezesa 
Instytutu Rozwoju Rolnictwa im. Władysława Grabowskiego, pana Marcina 
Wrońskiego. Znalazła się tam opinia, że „przepisy regulujące obrót ziemią 
w Polsce powinny zostać zmodyfikowane tak, żeby w lepszy sposób zabez-
pieczać interesy polskich rolników”. Pojawiły się też propozycje, aby wzorem 
innych krajów Unii Europejskiej (Francja, Niemcy) wprowadzić zaostrzenia 
w obrocie ziemią.

Rzeczywiście polskie grunty są znacznie tańsze niż w krajach tak zwa-
nej starej Piętnastki. Wspomnę też o pomyśle jednej z partii opozycyjnych, 
aby wstrzymać wolny obrót ziemią dla obcokrajowców w Polsce „do roku, 
w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 
90% średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców pięciu najbogat-
szych państw Unii Europejskiej”.

Zrozumiałe jest, że nie możemy wprowadzić przepisów, które pogarsza-
łyby dostęp do zakupu ziemi, jednak mogłyby pojawić się przepisy chroniące 
polską ziemię przed obrotem spekulacyjnym czy przed wyłączaniem z pro-
dukcji rolnej.

Portal AgroNews za „Pulsem Biznesu” podaje także, że „już teraz po Pol-
sce krążą duże firmy i fundusze z zachodniej Europy, ale także USA, które 
chętnie zainwestowałyby w zakup dużych połaci ziemi ornej”.

Biorąc to wszystko pod uwagę, proszę Pana Ministra o informację, jakie 
przepisy chroniące rynek obrotu ziemią rolniczą w Polsce obecnie obowiązują 
oraz czy w planach ministerstwa przewiduje się wprowadzenie znowelizo-
wanych przepisów. 

Zapytuję także, jaki jest jeszcze zasób ziemi rolnej w Agencji Nierucho-
mości Rolnych.

Proszę o informację, na jakim etapie są prace nad ustawą o kształtowa-
niu ustroju rolnego, które mają przygotować nasze rolnictwo do konkurowa-
nia na rynku europejskim po 1 maja 2016 r.

Myślę, że przekazane przez Pana Ministra informacje rozwieją wiele 
wątpliwości, a także pozwolą na ucięcie spekulacji i dyskusji.

Stanisław Gorczyca

Odpowiedź

Warszawa, 28 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Stanisława Gorczycę 

dotyczącym nabywania nieruchomości po 2016 r., uprzejmie przedstawiam następu-
jące wyjaśnienia.

Na wstępie należy wskazać, że w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Pol-
skiej do Unii Europejskiej nastąpiły istotne zmiany w obrocie nieruchomościami rol-
nymi z udziałem cudzoziemców. W wyniku realizacji zobowiązań Traktatu o przy-
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stąpieniu do Unii Europejskiej uchwalona została ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. 
o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy 
o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 49, poz. 466). Nowelizacją tą zmienione zostały przepi-
sy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) polegające m.in. na zwolnieniu obywate-
li i przedsiębiorców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej, 
a także Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Konfederacji Szwajcarskiej z wymogu 
uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości rolnych, 
leśnych oraz drugich domów, na nabycie których w okresie przejściowym nadal jest 
wymagane zezwolenie. Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców, nabycie nieruchomości rolnej przez cudzoziemca wy-
maga uzyskania przez niego zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyj-
nej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie 
minister właściwy do spraw rozwoju wsi. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, nie 
jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub 
przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo 
Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych, 
przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europej-
skiej, tj. do 30 kwietnia 2016 r. Po upływie tego okresu, tj. od 1 maja 2016 r., wymóg 
uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych będzie w dalszym ciągu obo-
wiązywał podmioty pochodzące spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje 
UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Odnosząc się do wskazanego przez Pana Senatora artykułu prezesa Instytutu Roz-
woju Rolnictwa im. Władysława Grabowskiego, Pana Marcina Wrońskiego, mówią-
cego, że „przepisy regulujące obrót ziemią w Polsce powinny zostać zmodyfikowane 
tak, żeby w lepszy sposób zabezpieczać interesy polskich rolników” oraz „aby wzorem 
innych krajów Unii Europejskiej (Francja, Niemcy) wprowadzić zaostrzenia w obro-
cie ziemią”, należy wskazać, że w państwach UE ograniczenia dotyczą wszystkich 
podmiotów (zarówno krajowych jak i zagranicznych), gdyż obywatele Państw Człon-
kowskich lub osoby prawne utworzone zgodnie z przepisami innego Państwa Człon-
kowskiego nie mogą być w żadnym przypadku traktowane w sposób mniej korzystny, 
w zakresie nabywania nieruchomości rolnych i leśnych. W związku z powyższym nie 
jest również możliwe zrealizowanie propozycji, aby wstrzymać wolny obrót ziemią dla 
obcokrajowców. Należy ponadto wskazać, że obecnie, zgodnie z ustawą o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wyma-
ga zezwolenia. Wobec powyższego nie jest prawdą, że obrót ziemią dla obcokrajowców 
jest wolny. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w art. 1 ust. 2 
definiuje pojęcie cudzoziemca. Są nimi:

1) osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego;
2) osoby prawne mające siedzibę za granicą;
3) spółki osób wymienionych w punktach powyższych nieposiadające osobowości 

prawnej, mające siedzibę za granicą, utworzone zgodnie z ustawodawstwem 
państw obcych;

4) osoby prawne i spółki handlowe nieposiadające osobowości prawnej, mające 
siedzibę na terytorium RP, kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez 
osoby lub spółki będące cudzoziemcami.

Odnosząc się do pytania Pana Senatora dotyczącego przepisów chroniących rynek 
obrotu ziemią rolniczą w Polsce, należy wskazać, że oprócz wspomnianych ograni-
czeń wynikających z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do 
obrotu nieruchomościami rolnymi mają ponadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Ograniczenia w obrocie nieru-
chomościami, wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dotyczą wszyst-
kich podmiotów krajowych i zagranicznych (w tym również cudzoziemców, którzy uzy-
skali zezwolenie). Ustawa ta określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa 
przez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmier-
nej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności 
rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
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Na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Agencja Nieru-
chomości Rolnych może korzystać z prawa pierwokupu i prawa wykupu nierucho-
mości, wynikających z art. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego, w celu ochrony przed niekontrolowanym obrotem nieruchomościami 
rolnymi na rynku prywatnym. Zgodnie z art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rol-
nego w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę 
prawną, prawo pierwokupu tej nieruchomości przysługuje w pierwszej kolejności jej 
dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej z datą pewną 
oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty oraz jeżeli nabywana 
nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy. W przypadku 
braku takiego dzierżawcy prawo pierwokupu nieruchomości rolnej o powierzchni nie 
mniejszej niż 5 ha przysługuje natomiast Agencji Nieruchomości Rolnych działającej 
w imieniu Skarbu Państwa, chyba że jej nabywcami są:

1) rolnicy indywidualni na powiększenie gospodarstw rodzinnych (czyli do 300 ha),
2) osoby bliskie zbywcy czyli np. dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, małżonkowie, 

rodzeństwo,
3) członkowie spółdzielni produkcji rolnej w przypadku sprzedaży przez tych 

członków wkładu gruntowego na rzecz innego członka tej spółdzielni,
4) spółdzielnie produkcji rolnej – w przypadku sprzedaży przez ich członków nie-

ruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni;
5) jednostki samorządu terytorialnego.
Natomiast odnośnie do wspomnianego prawa wykupu nieruchomości, zgodnie 

z art. 4 ww. ustawy, jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej o powierzchni 
nie mniejszej niż 5 ha następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzeda-
ży, Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć 
oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej. Po-
wyższe ograniczenie nie ma zastosowania w przypadkach, gdy:

1) w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje powiększe-
nie gospodarstwa rodzinnego,

2) przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje na rzecz:
a) spółdzielni produkcji rolnej – w przypadku nieruchomości rolnej stanowią-

cej wkład gruntowy członka tej spółdzielni,
b) osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomo-

ściami;
3) przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku umowy z na-

stępcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpiecze-
niu społecznym rolników.

Stosownie zaś do art. 6 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, za rolnika indywidualnego, uważa 
się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym po-
siadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użyt-
ków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 
od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości 
rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres oso-
biście to gospodarstwo. Obecne brzmienie tego przepisu zostało nadane ustawą z dnia 
16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dla uznania osoby fizycz-
nej za rolnika indywidualnego wprowadzono wymóg zamieszkiwania przez okres 5 lat 
w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzą-
cych w skład gospodarstwa rolnego. Na podstawie wspomnianej nowelizacji zdefinio-
wano na nowo również pojęcie kwalifikacji rolniczych, jakie powinna posiadać osoba 
fizyczna prowadząca gospodarstwo rodzinne. Stosownie do art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego za kwalifikacje rolnicze uznaje się posiadanie:

1) wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego, średniego lub wyższego lub
2) tytułu kwalifikacyjnego lub tytułu zawodowego, lub tytułu zawodowego mistrza 

w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiadanie co 
najmniej 3-letniego stażu pracy w rolnictwie, lub



49. posiedzenie Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. 59

3) wykształcenia wyższego innego niż rolnicze i posiadanie co najmniej 3-letniego 
stażu pracy w rolnictwie albo wykształcenia wyższego innego niż rolnicze 
i ukończenia studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, albo 
wykształcenia średniego innego niż rolnicze i posiadania co najmniej 3-letniego 
stażu pracy w rolnictwie, lub

4) wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego lub zasadniczego zawodowego in-
nego niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w rolnictwie.

Regulacja ta ma na celu przeciwdziałać nabywaniu nieruchomości przez osoby, 
które nie są związane z rolnictwem.

Odnosząc się do pytania Pana Senatora dotyczącego etapu prac nad ustawą 
o kształtowaniu ustroju rolnego, należy wskazać, że po upływie okresu przejściowego, 
wynikającego z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości rolnych 
przez cudzoziemców, obrót nieruchomościami rolnymi (w stosunku do podmiotów 
pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcar-
skiej) podlegać będzie ograniczeniom, wynikającym tylko z ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dlatego też w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi podjęto prace nad zmianą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które są 
już na ukończeniu. Projektowana ustawa wprowadzać będzie dalsze regulacje, których 
celem będzie zapewnienie, aby nieruchomości rolne nabywane były przede wszystkim 
na powiększanie lub tworzenie gospodarstw rodzinnych, które w myśl art. 23 Konsty-
tucji RP są podstawą ustroju rolnego państwa. Proponowane regulacje będą miały na 
celu także przeciwdziałanie rozdrabnianiu gospodarstw rolnych.

Odnosząc się do pytania Pana Senatora, dotyczącego podania aktualnego sta-
nu zasobu ziemi rolnej w Agencji Nieruchomości Rolnych, należy wskazać, że na 
dzień 31 grudnia 2013 r. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostawało 
1 632 092 ha gruntów, z czego 1 180 534 ha gruntów pozostawało w dzierżawie. 
W 2013 r. Agencja zbyła 147,7 tys. ha gruntów rolnych, z czego 38,2 tys. ha w trybie 
przetargów ograniczonych dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć 
gospodarstwo rodzinne bądź osób zamierzających je utworzyć. W 2014 r. Agencja 
Nieruchomości Rolnych planuje zbyć nieruchomości o powierzchni 125 tys. ha. Nie-
ruchomości Zasobu w głównej mierze zbywane są w drodze przetargów ograniczonych 
dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne oraz 
w trybie pierwszeństwa w nabyciu przysługującego byłemu właścicielowi nieruchomo-
ści lub jej dzierżawcy.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Na początku lutego bieżącego roku spotkałem się w moim biurze sena-

torskim z panem inżynierem Zbigniewem J., doradcą zarządu Warmińskie-
go Banku Spółdzielczego w J., województwo warmińsko-mazurskie. Pan 
Zbigniew J. poinformował mnie o tym, iż w jego banku dnia 11 stycznia 
2012 r. wszczęto kontrolę, która swym zakresem obejmowała organizowanie 
w WBS lokat terminowych z nagrodami. Zespół kontrolny dopatrzył się nie-
prawidłowości w przeprowadzaniu promocji lokat terminowych i nałożył na 
bank karę grzywny w wysokości prawie 3,8 miliona zł. Zdaniem Izby Celnej 
w Olsztynie, jednostki kontrolującej, ten rodzaj promocji lokat nosi znamiona 
gry hazardowej.

Panie Ministrze, WBS w J. to niewielka placówka bankowa od lat współ-
pracująca ze środowiskiem rolników i wspierająca lokalne przedsiębiorstwa. 
Przez wiele lat ten niewielki wiejski bank zmagał się z wizją trudnej sytuacji 
materialnej grożącej upadłością. Bieda panująca na wsi dokuczała wszyst-
kim rolnikom, a bank był partnerem dla osób w trudnej sytuacji finansowej. 
WBS był jednym z nielicznych banków wiejskich, który własnymi siłami upo-
rał się z trudną sytuacją i zagrożeniem upadłością. Kiedy po 2005 r. rolnicy 
odczuli poprawę swojej sytuacji materialnej, głównie za sprawą dopłat rolni-
czych, również w WBS w J. nastąpiły korzystne zmiany.

Niestety wzrost poziomu zamożności rolników dostrzegły bogate banki 
komercyjne, które zaczęły atrakcyjnymi ofertami zachęcać do korzystania ze 
swoich placówek w Olsztynie. Ta sytuacja i zagrożenie pogorszeniem kon-
dycji finansowej zmusiły WBS do podjęcia zmagań o nowych klientów i za-
trzymanie dotychczasowych. Konkurencja z bogatymi prywatnymi bankami 
komercyjnymi wymagała podjęcia działań promocyjnych w takim zakresie, 
na jaki mógł pozwolić sobie WBS w ramach obowiązujących w Polsce prze-
pisów prawa.

Panie Ministrze, niepokojący jest fakt, że w naszym kraju w podobnej 
sytuacji może znajdować się kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt podmiotów 
działających w tym sektorze, które na skutek ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych muszą mierzyć się z wieloma problemami i nie-
jasnościami. Konsekwencje mogą być dla tych podmiotów bardzo dotkliwe 
– dla małego banku wiejskiego praktycznie jest to egzekucja.

Nie ulega wątpliwości, że wspomniana ustawa wymaga natychmiasto-
wych zmian i doprecyzowania przepisów, dlatego też, mając na uwadze 
przypadek Warmińskiego Banku Spółdzielczego w J. i wielu podobnych, ape-
luję do Pana Ministra o ponowne zajęcie się ustawą o grach hazardowych 
tak, żeby nie utrudniała ona funkcjonowania podmiotów spoza branży hazar-
dowej, żeby jasno precyzowała, co jest czynem zabronionym w ramach pro-
mocji, a co jest zgodne z prawem. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że jestem 
gotów podjąć się współpracy, jeżeli chodzi o przygotowanie w ustawie zmian, 
które zapewnią ochronę lokalnych placówek bankowych, bo placówki te są 
mniej zamożne, ale odgrywające kluczową rolę w środowisku rolników.

Z poważaniem 
Ryszard Górecki
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Stanowisko

Warszawa, 11 marca 2014 r.

Pan 
Ryszard Górecki 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

W nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora złożonego na 49. posiedzeniu Se-
natu w dniu 20 lutego 2014 r. i pisma Pana Senatora z dnia 17 lutego 2014 r., które 
wpłynęło do Ministerstwa Finansów dnia 25 lutego 2014 r., dotyczących działań Służ-
by Celnej wobec Warmińskiego Banku Spółdzielczego w J. oraz zmiany lub doprecy-
zowania przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 
Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) celem ułatwienia funkcjonowania podmiotom spoza 
branży hazardowej, stosownie do art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu, uprzejmie prze-
kazuję następującą informację.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że warunki urządzania i zasady prowadze-
nia działalności w zakresie gier hazardowych określają przepisy ustawy o grach ha-
zardowych. Zgodnie z tymi przepisami działalność w obszarze gier hazardowych jest 
reglamentowana, ponieważ wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia właściwego 
organu Służby Celnej. Jedynie loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których war-
tość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, wynoszącej w 2014 r. 3.785,38 zł, 
mogą być urządzane po dokonaniu ich zgłoszenia organowi Służby Celnej. Należy 
podkreślić, że reglamentowanie działalności w zakresie gier hazardowych ma na celu 
m.in. ograniczenie społecznych skutków uzależnień od hazardu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1404) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, funkcjonują-
ca w resorcie finansów Służba Celna kontroluje przestrzeganie przepisów regulujących 
urządzanie i prowadzenie gier hazardowych oraz zgodność tej działalności z udzieloną 
koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem gry hazardowej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 90 ustawy o grach hazardowych, do kompetencji or-
ganów Służby Celnej należy wymierzanie, w drodze decyzji, kar pieniężnych w związku 
z urządzaniem gier hazardowych bez koncesji lub zezwolenia. Ponadto, na podstawie 
art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o Służbie Celnej, do zadań Służby Celnej należy również roz-
poznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykro-
czeń skarbowych, w tym m.in. przeciwko organizacji gier hazardowych, oraz ściganie 
ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks 
karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.). Realizując zadania w zakre-
sie zwalczania przestępczości skarbowej Służba Celna prowadzi działania procesowe 
na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

Odnosząc się do działań Służby Celnej wobec Warmińskiego Banku Spółdzielczego 
z siedzibą w J., uprzejmie informuję Pana Senatora, że funkcjonariusze celni Urzędu 
Celnego w Olsztynie przeprowadzili w dniach od 11 stycznia do 2 marca 2012 r. kon-
trolę w tym Banku, w wyniku której stwierdzono, że w 2010 r. i 2011 r. Bank orga-
nizował promocje lokat terminowych, posiadające cechy loterii promocyjnych okreś- 
lonych w ustawie o grach hazardowych. Według regulaminów promocji tych lokat, 
założenie rachunku w Banku, wpłacenie na ten rachunek określonej kwoty pieniężnej 
i zadeklarowanie określonego okresu oszczędzania pozwalało na wzięcie udziału w lo-
sowaniu nagród, którymi były m.in. samochody osobowe, sprzęt RTV i AGD, bony 
towarowe, talon na pobyt w SPA. Podczas kontroli ustalono, że Bank nie posiadał 
zezwoleń na organizowanie loterii promocyjnych. Ustalono również, że łączna wartość 
nagród losowanych w loteriach promocyjnych wyniosła 276.595 zł, natomiast opłaty 
za zezwolenia na organizowanie tych loterii, gdyby Bank wystąpił o ich udzielenie, 
wyniosłyby 28.545 zł, tj. ok. 10% wartości puli nagród.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Celnego w Olszynie wszczął postępo-
wanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej Bankowi. Ponieważ wysokość wymie-
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rzanej kary pieniężnej dla urządzającego gry hazardowe bez wymaganego zezwolenia 
wynosi 100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry, Naczelnik Urzędu Celnego we-
zwał Bank do przekazania informacji o wielkości przychodów osiągniętych w następ-
stwie urządzania loterii promocyjnych bez zezwolenia. W odpowiedzi Bank przekazał 
oświadczenia zawierające żądane informacje.

Następnie Bank wycofał ww. oświadczenia, podnosząc, że zostały błędnie sporzą-
dzone i zawierają nieprawidłowe dane. Wobec tego Naczelnik Urzędu Celnego kilku-
krotnie wzywał Bank do przedstawienia właściwej wysokości osiągniętego przychodu 
z poszczególnych loterii promocyjnych urządzanych bez zezwolenia. Nie uzyskawszy 
żądanej informacji, Naczelnik Urzędu Celnego przyjął za prawidłowe pierwotnie prze-
kazane przez Bank informacje o wielkości przychodu osiągniętego z ww. loterii i na 
tej podstawie wydał decyzje, w których wymierzył kary pieniężne w łącznej kwocie 
3.850.938,91 zł.

Od decyzji organu I instancji Bank odwołał się do organu II instancji, tj. do Dy-
rektora Izby Celnej w Olsztynie. W postępowaniu odwoławczym Dyrektor Izby Celnej 
podjął dodatkowe czynności celem wyjaśnienia okoliczności sporządzenia informacji 
o wysokości uzyskanych przez Bank przychodów z promocji lokat terminowych oraz 
faktów związanych z organizacją i przebiegiem tych działań. W związku z tym m.in. 
przesłuchano prezesa zarządu Banku i wiceprezesa do spraw finansowych, główną 
księgową, dyrektora wydziału organizacyjnego oraz pracownika Banku sporządzające-
go informację o przychodach z urządzanych promocji lokat terminowych, a także we-
zwano Bank do przedłożenia informacji o przychodach osiągniętych z tych promocji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego, Dyrektor Izby Celnej 
podtrzymał stanowisko organu I instancji, stwierdzające, że Bank organizował bez 
zezwolenia loterie promocyjne w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Ponad-
to organ odwoławczy uznał, że dane o osiągniętych przychodach z tej działalności, 
przedstawione przez Bank Naczelnikowi Urzędu Celnego w Olsztynie, są rzeczywi-
ste. W konsekwencji organ odwoławczy decyzją z dnia 13 grudnia 2013 r. utrzymał 
w mocy 4 decyzje Naczelnika Urzędu Celnego, na których podstawie, stosownie do 
przekazanych przez Bank informacji o wysokości osiągniętego przychodu z loterii 
promocyjnych, wymierzono kary pieniężne w łącznej kwocie 3.030.352,50 zł z tytułu 
urządzania tych loterii bez zezwolenia. Natomiast decyzją z dnia 12 grudnia 2013 r. 
organ odwoławczy uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Celnego o wymierzeniu kary pie-
niężnej w kwocie 820.586,41 zł i jednocześnie orzekł w sprawie, zmniejszając wymiar 
kary do 762.203,10 zł (organ odwoławczy przyjął przedstawiony przez Bank korzyst-
niejszy dla niego wariant wyliczenia przychodu).

Od ww. dwóch decyzji (z dnia 12 i 13 grudnia 2013 r.) wydanych w II instancji 
przez Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie Bank wniósł skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Olsztynie wraz z wnioskami o wstrzymanie wykonania tych 
decyzji.

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2014 r. Sąd wstrzymał wykonanie decyzji Dyrek-
tora Izby Celnej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2013 r., a ponadto wyznaczył termin 
rozprawy w sprawie skargi na tę decyzję na dzień 11 marca 2014 r.

Odnośnie natomiast do skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 13 grud-
nia 2013 r., akta sprawy wraz z odpowiedzią na skargę zostały przekazane do Sądu 
w dniu 13 lutego 2014 r. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy w tej sprawie.

Należy również wskazać, że do czasu rozpatrzenia przez Sąd wniosków Banku 
w sprawie wstrzymania wykonania ww. decyzji Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie 
z dnia 12 i 13 grudnia 2013 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, korzystając ze 
swoich uprawnień nadzorczych, wstrzymał postępowanie egzekucyjne wszczęte przez 
Dyrektora Izby Celnej celem wyegzekwowania wymierzonych Bankowi kar pienięż-
nych z tytułu urządzania loterii promocyjnych bez zezwolenia, jednakże nie dłużej niż 
do dnia 30 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym o prawidłowości stanowisk Naczelnika Urzędu Celne-
go w Olsztynie i Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w sprawie organizowanych przez 
Warmiński Bank Spółdzielczy w J. promocji wkładów oszczędnościowych, w tym wy-
mierzonych kar pieniężnych z tytułu urządzania loterii promocyjnych bez zezwolenia, 
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rozstrzygnie sąd administracyjny. O wyniku postępowań sądowoadministracyjnych 
zostanie Pan Senator poinformowany odrębnym pismem.

Odnosząc się do obowiązków, jakie ustawa o grach hazardowych nakłada na pod-
mioty urządzające i prowadzące gry hazardowe, należy wskazać, że jej przepisy regu-
lują przede wszystkim funkcjonowanie podmiotów zawodowo prowadzących działal-
ność w obszarze gier hazardowych. Na te podmioty, oprócz konieczności uzyskania 
koncesji lub zezwolenia na prowadzenie gier hazardowych, ustawa nakłada dodat-
kowe obowiązki związane z działalnością w obszarze gier hazardowych, do których 
należy zaliczyć, np. obowiązek prowadzenia gier w ośrodkach gier (kasyna gry lub 
salony gry bingo pieniężne) lub w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych, 
obowiązek zachowania formy organizacyjnej spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością ze wskazaniem minimalnych kwot kapitału zakładowego, obowią-
zek prowadzenia rejestracji gości w ośrodkach gier, obowiązek obliczania i zapłaty 
podatku od gier.

Natomiast podmioty spoza branży hazardowej, w tym np. banki, zamierzające or-
ganizować loterie promocyjne, są obowiązane przede wszystkim uzyskać zezwolenie 
dyrektora izby celnej na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie jest wydawane na 
wniosek zainteresowanego podmiotu, po przedstawieniu m.in. projektu regulaminu 
loterii, bankowej gwarancji wypłaty nagród. Dodatkowo należy wskazać, że loterie 
promocyjne nie są objęte podatkiem od gier, co nie obliguje urządzających je podmio-
tów do rozliczeń podatkowych i prowadzenia księgowości w tym zakresie.

Zatem podmioty zamierzające urządzać i prowadzić loterie promocyjne mają 
na gruncie ustawy o grach hazardowych znacznie mniej obowiązków do spełnienia 
niż podmioty zamierzające podjąć działalność w zakresie innych gier hazardowych. 
W konsekwencji spełnienie tych obowiązków nie powinno stanowić istotnego utrud-
nienia dla podjęcia organizacji loterii promocyjnych.

Jednocześnie odnosząc się do kwestii nowelizacji ustawy o grach hazardowych 
celem ułatwienia podmiotom spoza branży hazardowej urządzania i prowadzenia gier 
hazardowych, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad 
projektem ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych, w którym przewiduje się 
wprowadzenie ułatwień dotyczących organizowania loterii fantowych i gry bingo fanto-
we m.in. przez żłobki i kluby dziecięce, domy dziecka, jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej, jednostki ochrony przeciwpożarowej. Zatem podniesiony przez Pana Sena-
tora postulat zmiany lub doprecyzowania ustawy o grach hazardowych w taki sposób, 
aby nie utrudniała funkcjonowania podmiotom spoza branży hazardowej, wpisuje się 
w kierunek prowadzonej w tym zakresie polityki Ministerstwa Finansów.

Ponadto, w związku z ww. postulatem, uprzejmie zachęcam Pana Senatora do 
podjęcia współpracy nad projektem ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych 
zarówno na etapie konsultacji społecznych, jak i podczas prac nad ustawą w parla-
mencie.

Mam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia stanowią wyczerpującą odpowiedź 
w przedmiotowej sprawie i spotkają się z uprzejmą akceptacją Pana Senatora.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich miesiącach trwa dyskusja na temat wprowadzenia dodat-

kowych ubezpieczeń zdrowotnych do systemu ochrony zdrowia w Polsce. 
Media prześcigają się w spekulacjach dotyczących tego, na czym miałyby 
one polegać. „Dziennik Gazeta Prawna” 30 stycznia bieżącego roku opubli-
kował materiał pod tytułem „Masz pieniądze, kupisz zdrowie”, prezentujący 
założenia do projektu przygotowywanego ponoć przez resort zdrowia. Wśród 
planowanych zmian wymieniono w artykule umożliwienie pacjentom współ-
płacenia przy jednoczesnym pozostawieniu koszyka świadczeń gwaranto-
wanych bez zmian. Zgodnie z informacjami zawartymi w publikacji w Mini-
sterstwie Zdrowia trwa ustalanie listy konkretnych zabiegów, w przypadku 
których pacjent będzie mógł dopłacić do tak zwanego wyższego standardu.

Jeśli jest to prawda, byłaby to istotna zmiana w podejściu resortu do 
kwestii pobierania dopłat za świadczenia opieki zdrowotnej wykonywa-
ne ponad standard. Do tej pory bowiem resort zdrowia i Narodowy Fun-
dusz Zdrowia jednoznacznie stały na stanowisku, że pobieranie dopłat 
jest sprzeczne z prawem. Takie wypowiedzi były udzielane między innymi 
w związku z głośną historią warszawskiej kliniki okulistycznej, z którą fun-
dusz rozwiązał w ubiegłym roku umowę z powodu pobierania przez nią od 
pacjentów dopłat do wykonywanych zabiegów związanych z zaćmą. Pacjent 
mógł dobrowolnie zdecydować się na wybór zaawansowanych soczewek, 
które poza tym, że leczą zaćmę, korygują inne wady wzroku. Sprawa wspo-
mnianego powyżej szpitala sprawiła, że znów zaczęto mówić o potrzebie 
prawnego uregulowania kwestii pobierania dopłat. Dotyczy to bowiem wielu 
dziedzin medycyny – nie tylko okulistyki, ale także położnictwa, stomatologii 
czy ortopedii. W tych dziedzinach wiele lecznic, zarówno prywatnych, jak 
i publicznych, także pobiera dopłaty za procedury lub materiały, które nie są 
objęte finansowaniem w ramach funduszu. Lekarze, eksperci i sami pacjenci 
wielokrotnie apelowali w tej sprawie, argumentując, że potrzebna jest odpo-
wiedzialna debata nad kwestią umożliwienia współpłacenia.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania.

Czy prawdą jest, że Ministerstwo Zdrowia i NFZ planują zmianę dotych-
czasowego stanowiska wobec pobierania dopłat od pacjentów za świadcze-
nia ponadstandardowe? Jakich procedur dotyczyć ma umożliwienie współ-
płacenia? Od kiedy planowane jest ewentualne wejście w życie projektowa-
nych zmian?

Piotr Gruszczyński
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Odpowiedź

Warszawa, 2014.03.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Piotra Gruszczyńskiego – Senatora Rzeczypo-

spolitej Polskiej w sprawie zmiany stanowiska Ministra Zdrowia w zakresie dopusz-
czalności pobierania opłat za świadczenia opieki zdrowotnej oraz wprowadzenia do-
datkowych ubezpieczeń zdrowotnych, przekazane przy piśmie z dnia 26 lutego 2014 r. 
(znak: BPS/043-49-2121/14), uprzejmie informuję, iż nie uległo zmianie stanowisko 
Ministra Zdrowia dotyczące niedopuszczalności pobierania przez podmioty leczni-
cze niebędące przedsiębiorcą opłat za świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze 
środków publicznych od osób uprawnionych do tych świadczeń. Jak wynika z art. 44 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 
z późn. zm.), podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowot-
nych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom 
uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za 
częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Z powyższego przepisu wynika 
jednoznacznie, iż ww. podmioty mogą pobierać opłaty za świadczenia gwarantowane 
(finansowane ze środków publicznych) wyłącznie wówczas, jeżeli przepisy wprost po-
bór takiej opłaty dopuszczają. Pobieranie opłat niezgodnych z obowiązującymi przepi-
sami zagrożone jest odpowiedzialnością kontraktową świadczeniodawcy, jak również 
odpowiedzialnością, o której mowa w art. 193 pkt 4 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.).

Odnosząc się do wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, uprzejmie 
informuję, iż w chwili obecnej nie funkcjonuje żaden opracowany projekt ustawy o do-
datkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do pisma z 15 stycznia 2014 r. wskazuję, że nie zawiera 

ono odpowiedzi na zadane przeze mnie w oświadczeniu pytanie. Pragnę 
przypomnieć, że jego intencją było zwrócenie uwagi ministerstwa na waż-
ki dla polskich uczelni morskich problem opodatkowania podatkiem VAT 
na poziomie 23% dostaw na ich rzecz, jako armatorów morskich, statków 
szkolnych.

W istocie bowiem wskazywane przez Pana rozumienie art. 83 ust. 1 
pkt 1 lit. g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
czyli objęcie zakresem tego przepisu dostaw dla armatorów morskich stat-
ków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego, postrzegane jest 
przez służby podległe Ministerstwu Finansów zupełnie odmienne. Otóż służ-
by skarbowe uzależniają możliwość zastosowania zerowej stawki VAT od 
łącznego posiadania przez statek cech statku szkolnego i jednocześnie ry-
bołówstwa morskiego. Stanowi to zapewne wynik przyjętej we wskazanym 
przepisie koniunkcji, która – jak wskazałem w oświadczeniu złożonym na 
44. posiedzeniu Senatu, już w 2014 r. – winna zostać wyeliminowana. Nie 
jest bowiem dopuszczalne, aby jakikolwiek przepis prawa ustawodawca 
przyjmował dla nieistniejącego kręgu podmiotów.

Skoro obecnie, wedle posiadanej przez mnie wiedzy oraz w opinii spe-
cjalistów w dziedzinie prawa morskiego, nie istnieją jednostki, które dałoby 
się sklasyfikować jako „statki szkolne i rybołówstwa morskiego”, to nie ma 
potrzeby zachowywania tego przepisu w aktualnym kształcie. Jednocześ-
nie niewątpliwie w żywotnym interesie państwa jest takie ukształtowanie 
tego przepisu, aby umożliwiał on dokonywanie zakupów armatorom mor-
skich statków szkolnych z zastosowaniem zerowej stawki VAT. Nabiera to 
szczególnego znaczenia dla armatorów, jakimi są morskie uczelnie wyższe, 
których misją nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, lecz szkolenie 
młodzieży.

Nadto proponowane brzmienie tego przepisu – w celu uniknięcia wszel-
kich wątpliwości – winno poprzestać na opisowym wskazaniu, że dotyczy 
on „armatorów morskich statków szkolnych, rybołówstwa morskiego”, bez 
wskazywania danego grupowania w PKWiU, co dodatkowo wywołuje roz-
bieżności interpretacyjne i trudności w zakwalifikowaniu danego statku do 
zastosowania zerowej stawki VAT. Jestem przekonany, że intencją ustawo-
dawcy we wskazanym przypadku winno być kierowanie się dobrem arma-
torów, których statki wykorzystywane są do pływania na pełnym morzu 
i jednocześnie pełnią funkcje szkoleniowe, a proponowane brzmienie tego 
przepisu wydaje się umożliwić osiągnięcie takiego celu.

Jednocześnie nie jest dla mnie zrozumiałe stanowisko Pana Ministra, 
jakoby przepisy prawa unijnego uniemożliwiały Polsce wprowadzenie regu-
lacji o postulowanej treści. Jeżeli jednak Pan Minister jest w tej mierze ab-
solutnie przekonany, to proszę o wskazanie szczegółowych przepisów pra-
wa wspólnotowego i przyjętych przez Polskę zobowiązań, które stoją temu 
na przeszkodzie. W przypadku otrzymania takowych informacji być może 
konieczne będzie rozważenie zlecenia przygotowania ekspertyzy prawnej 
przez niezależnych ekspertów.

Z poważaniem 
Andrzej Grzyb
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Odpowiedź

Warszawa, 28 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z pismem z dnia 26 lutego 2014 r. znak: BPS/043-49-2122/14, przy 
którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Grzyba na 
49. posiedzeniu Senatu w dniu 20 lutego 2014 r., uprzejmie informuję.

Na wstępie chciałbym zauważyć, iż w oświadczeniu złożonym przez Pana Sena-
tora na 44. posiedzeniu Senatu w dniu 5 grudnia 2013 r. przedstawił Pan opinię, że 
w poprzednim brzmieniu art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług „statki szkolne i badawcze były zwolnione z podatku od towa-
rów i usług wprost z brzmienia przepisu” oraz postulował Pan wprowadzenie zmia-
ny legislacyjnej rozdzielającej „statki szkolne i badawcze” od statków „rybołówstwa 
morskiego”. W związku z powyższym, w mojej odpowiedzi z dnia 15 stycznia 2014 r. 
Nr PT2/0602/7/785/SJK/13/RD-3849 wykazałem, że zmiana brzmienia przepisu, 
o którym mowa powyżej, nie miała charakteru merytorycznego i wyjaśniłem, że od 
wejścia w życie ww. ustawy o podatku od towarów i usług stawką podatku w wyso-
kości 0% objęta była dostawa armatorom morskim statków szkolnych i badawczych 
rybołówstwa morskiego i części do nich, a nie dostawa wszystkich statków szkolnych 
i badawczych i części do tych statków.

Mając powyższe na uwadze nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że ww. pismo 
nie zawiera odpowiedzi na zadane pytanie.

Jak już wskazałem w piśmie z dnia 15 stycznia 2014 r., podatek od wartości doda-
nej jest podatkiem zharmonizowanym w Unii Europejskiej, a przepisy w zakresie tego 
podatku są objęte postanowieniami dyrektyw unijnych, w szczególności dyrektywy 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podat-
ku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

Zgodnie z postanowieniami art. 148 lit. a) i c) ww. dyrektywy, państwa członkow-
skie zwalniają:

a) dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenia ogólnego jedno-
stek pływających przeznaczonych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących 
odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub 
do połowów, jak również statków ratowniczych i udzielających pomocy na mo-
rzu oraz jednostek pływających przeznaczonych dla rybołówstwa przybrzeżne-
go, z wyłączeniem, w przypadku tych ostatnich, dostaw prowiantu na pokład,

c) dostawę, przebudowę, naprawę, konserwację, czarterowanie oraz wynajem jed-
nostek pływających, o których mowa w lit. a) oraz dostawę, wynajem, naprawę 
i konserwację sprzętu, łącznie ze sprzętem rybackim, będącego częścią tych 
jednostek lub służącego ich eksploatacji.

Z wyżej cytowanych przepisów jednoznacznie wynika, że zwolnienie od podatku 
ma zastosowanie w odniesieniu do statków przewożących pasażerów za opłatą lub 
używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów oraz statków ra-
towniczych i jest uzależnione od wymogu przeznaczenia przedmiotowych statków do 
żeglugi na pełnym morzu. W związku z tym, zwolnienie od podatku ma zastosowa-
nie jedynie do dostaw określonych rodzajów jednostek pływających, a nie wszystkich 
statków. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest zatem wykorzystanie jednostek 
pływających zgodnie z wymienionym w ww. przepisie przeznaczeniem.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwolnienia z podatku VAT należy interpretować 
ściśle, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, według której każda 
transakcja świadczona odpłatnie przez podatnika podlega opodatkowaniu niniejszym 
podatkiem (m.in. wyrok z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie C-197/12).
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Przepis prawa unijnego nie pozwala na przyjęcie rozszerzającej wykładni, tj. zasto-
sowania stawki podatku w wysokości 0% w przypadku dostaw statków szkolnych dla 
morskich uczelni wyższych. Tym samym przepisy ww. dyrektywy nie dają możliwości 
wprowadzenia regulacji, o którą wnosi Pan Senator.

Przepis art. 148 lit. c) ww. dyrektywy 2006/112/WE został zaimplementowany do 
przepisów art. 83 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Brzmienie tych przepisów 
jednoznacznie określa do jakich dostaw statków ma zastosowanie stawka podatku od 
towarów i usług w wysokości 0%.

Odnosząc się do kwestii odstąpienia od wskazywania konkretnego grupowania 
w PKWiU to należy zauważyć, iż w obrocie towarami na terytorium kraju dla potrzeb 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług, co do zasady, stosuje się Polską Klasy-
fikację Wyrobów i Usług (PKWiU). Dzięki temu możliwe jest jednoznaczne określenie 
m.in. takich towarów jak statki dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT. 
Tym samym odstąpienie od określenia w przepisie konkretnych symboli PKWiU i po-
przestanie jedynie na opisowym wskazaniu statków, których ta preferencja dotyczy, 
nie wydaje się zasadne.

Odnośnie natomiast do podniesionej przez Pana Senatora w oświadczeniu kwestii 
braku adresata omawianej normy prawnej, ze względu na fakt, iż nie istnieją takie jed-
nostki jak „statki szkolne i badawcze rybołówstwa morskiego”, uprzejmie informuję, 
że w przypadku uzyskania potwierdzenia powyższych informacji rozważona zostanie 
ewentualna zmiana przepisów poprzez uchylenie w tym zakresie obecnych regulacji.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi niekonsekwencjami, jakie występują w ustawie 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, składam propozycję wpro-
wadzenia do tej ustawy następującej zmiany. Dotychczasową treść art. 6m 
ust. 2 „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysoko-
ści należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okreś- 
lonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową de-
klarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana” proponuję zmienić na: „W przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 
odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości właściciel nie-
ruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w zmienionej wysokości uiszcza się od pierwszego dnia następnego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych bę-
dących podstawą ustalenia wysokości opłaty”. Uzasadnienie. Proponowana 
zmiana podyktowana jest tym, że część właścicieli nieruchomości dokonuje 
zmian deklaracji w celu unikania opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Odbywa się to na takiej zasadzie, że właściciele składają pierwszą 
deklarację pierwszego dnia miesiąca – to powoduje konieczność uiszczenia 
opłat – a ostatniego dnia miesiąca składają drugą deklarację, deklarację 
zmieniają, tak zwaną zerową, w związku z czym nie ma konieczności uisz-
czania opłat.

Przykłady. Pierwsza deklaracja mówi o rozpoczęciu wytwarzania odpa-
dów komunalnych na działce letniskowej od dnia 1 sierpnia 2013 r., a dru-
ga, założona dnia 30 sierpnia 2013 r., mówi o zaistnieniu zmiany od dnia 
30 sierpnia 2013 r., o opuszczeniu działki letniskowej. Na mocy obecnego 
zapisu w takiej sytuacji opłata wynosi 0 zł. Oprócz działek letniskowych 
podobne przypadki wyzerowania opłat występują w zakresie działalności 
handlowo-usługowej. W przypadku wyprowadzenia się pod koniec miesiąca 
z danej nieruchomości i złożenia deklaracji zmieniającej opłata za dany mie-
siąc również wynosi 0 zł.

Z uwagi na to, iż zgodnie z art. 6i obowiązek uiszczenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym 
na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub wytwarzane są odpa-
dy komunalne, uzasadnione jest wprowadzanie takiego zapisu, który unie-
możliwi właścicielowi nieruchomości złożenie deklaracji zmieniającej, powo-
dującej zmianę zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na 0 zł.

Przedmiotowa zmiana powinna współgrać z zapisami ustawy – Ordyna-
cja podatkowa i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w których zasto-
sowano zapisy: „poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie”.

Z poważaniem 
Andrzej Grzyb
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Odpowiedź

Warszawa, 20 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba, złożone podczas 49. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r., przekazane pismem z dnia 26 lutego 
2014 r., znak: BPS/043-49-2123/14, w sprawie naliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, uprzejmie przedstawiam poniższe stanowisko.

Zgodnie z art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) obowiązek ponoszenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na właścicielu nieru-
chomości i powstaje w przypadku nieruchomości zamieszkałej – za każdy miesiąc, 
w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, w przypadku nierucho-
mości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (o ile 
zostały one objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) – za 
każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Zgodnie z art. 6m ustawy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpa-
dów komunalnych. W deklaracji dokonuje obliczenia kwoty ponoszonej opłaty zgod-
nie z określoną przez radę gminy metodą oraz stawką opłaty. W przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nierucho-
mości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Powyższe zapisy mogą skutkować problemami w sytuacji, gdy mieszkaniec zmie-
nia miejsce zamieszkania w drugiej połowie miesiąca, lub na koniec miesiąca. Z przy-
toczonych przepisów wynika, że w takiej sytuacji opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za taki miesiąc nie ponosi się, choć nieruchomość była zamieszkana 
przez większą część miesiąca. Resort środowiska również dostrzega problem wska-
zany przez Pana Senatora, dlatego wspiera projekt nowelizacji ustawy, zgłoszony 
przez posłów Klubu Platformy Obywatelskiej, wniesiony do Marszałka Sejmu w dniu 
14 marca 2014 r., który zakłada m.in., że jeżeli mieszkaniec zmienia miejsce zamiesz-
kania w ciągu miesiąca, to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 
ponoszona proporcjonalnie na rzecz każdej z gmin, na terenie której położone są za-
mieszkiwane nieruchomości.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Oświadczenie dotyczy zmiany rozporządzenia ministra środowiska 

z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych od-
padach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji 
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (DzU z 2012 r., 
poz. 630).

Statutowym obowiązkiem Związku Gmin Wierzyca jest między innymi 
dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
i przygotowanie sprawozdań dotyczących odpadów komunalnych. Związek 
ma obowiązek rozliczać się z osiągniętych limitów recyklingu papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła, poziomu ograniczenia masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania i poziomu 
recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a w razie ich niewyko-
nania – ponieść konsekwencje wynikające z zapisów art. 9z na podstawie 
ust. 5 art. 9z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Takie podejście pozwala na optymalizację systemu gospodarowania od-
padami na terenie związku i na uwzględnienie różnych możliwości w zakre-
sie osiągania limitów w poszczególnych gminach należących do związku. 
Przygotowanie sprawozdania dla całego związku pomogłoby wyeliminować 
inne problemy dotyczące uzyskania limitów przez poszczególne gminy, na 
przykład w wyniku migracji ludności z miast do wiejskich gmin ościennych.

Problemem, jeżeli chodzi o sporządzanie sprawozdania dla związku, jest 
niedostosowanie wzoru sprawozdania określonego w wyżej wymienionym 
rozporządzeniu ministra środowiska do takiego trybu sprawozdawczości. 
Wzór sprawozdania wymaga umieszczania szczegółowych danych o odpa-
dach w odniesieniu do poszczególnych gmin, a nie zezwala na zbiorcze pod-
sumowanie ilości odpadów, rozliczenie osiągniętych poziomów recyklingu 
odpadów czy poziomów ograniczenia masy odpadów podlegających składo-
waniu w odniesieniu do całego związku, dlatego w załączniku nr 3 do przy-
wołanego wcześniej rozporządzenia należy po słowach „prezydent miasta” 
dodać słowa „zarząd związku międzygminnego”.

Z poważaniem 
Andrzej Grzyb

Odpowiedź

Warszawa, 2 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba, złożone podczas 49. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r., przekazane pismem z dnia 26 lutego 
2014 r., znak: BPS/043-49-2124/14, w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych 
odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, uprzejmie przedstawiam poniż-
sze stanowisko.
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Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) jeżeli zadania gminy 
określone w ustawie są wykonywane przez związek międzygminny, wówczas określone 
w ustawie prawa i obowiązki gminy wykonują właściwe organy tego związku. Ponadto 
zgodnie z art. 9z ust. 5 w przypadku gdy dany obowiązek, objęty administracyjną karą 
pieniężną określoną w ustawie powinien być wykonywany przez związek międzygmin-
ny, karom pieniężnym podlega ten związek. Istota związku międzygminnego polega na 
tym, że zainteresowane gminy określają, jakie zadania, należące do zakresu ich dzia-
łania, będą wykonywane wspólnie i w tym celu tworzą samodzielny byt prawny w po-
staci związku, na który przenoszą wykonywanie tych zadań. Prawa i obowiązki gmin 
uczestniczących w związku, dotyczące wykonywania zadań przekazanych związkowi, 
przechodzą na związek. Gminy, które zgodnie z obowiązującą procedurą przystąpią do 
związku gmin cedują, ex lege, zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku 
z art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, swoje prawa 
i obowiązki na związek w zakresie zadań przekazanych związkowi z dniem ogłosze-
nia statutu związku. Zadania przekazane przez gminy stają się zadaniami własnymi 
związku, ze wszystkimi tego prawnymi implikacjami.

Wobec powyższego w opinii resortu środowiska sprawozdania roczne z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi w przypadku gdy gminy scedowały na związek 
organizację całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi powinny być sporzą-
dzane przez związek międzygminny dla wszystkich odpadów komunalnych z terenu 
związku, a nie oddzielnie dla każdej gminy należącej do związku. Za przedstawionym 
stanowiskiem przemawia również fakt, że związek prowadzący gospodarkę odpadami 
dla wszystkich gmin razem może nie być w stanie wyliczyć osiągniętych przez poszcze-
gólne gminy poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku in-
nymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, a także ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Niezależnie od powyższego stanowiska planowana jest nowelizacja rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o ode-
branych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji 
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), 
w której argumentacja Pana Senatora zostanie wzięta pod uwagę.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senator Heleny Hatki

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

Szanowna Pani Premier!
W imieniu członków Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Wo-

jewództwa Lubuskiego zwracam się do Pani w sprawie kontynuacji udziału 
Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” w Programie Współpracy Transgranicz-
nej Polska – Saksonia w zakresie Funduszu Małych Projektów (FMP) w la-
tach 2014–2020.

Dotychczasowa realizacja projektów transgranicznych współfinanso-
wanych z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007–2013 jest traktowana 
przez środowisko samorządowe naszego regionu jako przełomowy sukces 
w relacjach sąsiedzkich Lubuskiego z Saksonią. Ostatnie lata bardzo silnie 
ugruntowały współpracę niemieckiej strony Euroregionu „Neisse – Nysa – 
Nissa” i polskiej strony Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”; zaktywizowały 
się też organizacje pozarządowe z sąsiadujących regionów.

Wielokrotne apele i racjonalne argumenty przedstawiane przez Zrzesze-
nie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego nie wpły-
nęły na zmianę stanowiska rządu dotyczącego pozostawienia dotychczaso-
wych zasad udziału polskiej strony Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” 
w Funduszu Małych Projektów. Należy tu podkreślić, że jest to jedyna szan-
sa na niezaprzepaszczenie świetnie rozwijającej się współpracy międzyludz-
kiej i samorządowej pomiędzy Saksonią a Lubuskiem.

W związku z tym uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie 
oraz o odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości utrzymania na tych sa-
mych zasadach udziału polskiej strony Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” 
w Funduszu Małych Projektów finansowanym w ramach Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2014–2020.

Z poważaniem 
Helena Hatka

Odpowiedź

Warszawa, 24 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego 2014 r. (znak: BPS/043-49-2125/14) 

w sprawie oświadczenia złożonego przez Panią senator Helenę Hatkę podczas 49. po-
siedzenia Senatu RP, przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) oraz Saksońskie 
Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa (Koordynator Krajowy) uzgodniły utworzenie jed-
nego Funduszu Małych Projektów (FMP), dostępnego dla wszystkich podmiotów, chęt-
nych w jego ramach realizować cele programu. Fundusz będzie wdrażany w ramach 
projektu parasolowego, którego zarządzanie będzie powierzone jednemu operatorowi 
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tj. Euroregionowi Nysa. Pokrywa on swoim zasięgiem ok. 90% ludności i powierzchni 
obszaru wsparcia programu Polska – Saksonia 2014–2020 (podregion jeleniogórski 
i powiaty żarski, Goerlitz i Bautzen).

Współpraca beneficjentów spoza obszaru wsparcia możliwa będzie na warun-
kach określonych w artykule 20 Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej, 
Nr 1299/2013, z dnia 17 grudnia 2013 r. o Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 
Zgodnie z powyższymi przepisami, istnieje możliwość realizacji projektów (w tym mi-
kroprojektów) przez beneficjentów m.in. z podregionu zielonogórskiego w programie 
Polska – Saksonia 2014–2020. Polsko-niemiecka grupa robocza wyraziła poparcie dla 
zastosowania tej zasady w programie.

Łączę wyrazy szacunku 
 
MINISTER 
z up. Marcin Kubiak 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Heleny Hatki

skierowane do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztofa Dyla

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam się do Pana w imieniu mieszkańców województwa lubuskiego, 

którzy zwrócili moją uwagę na brak informacji dla podróżujących na dwor-
cach międzynarodowych w Rzepinie, Świebodzinie i Zbąszynku (wszystkie 
na trasie między innymi ekspresu Warszawa/Gdynia – Berlin).

We wspomnianych miastach nie ma tablic świetlnych, na których zosta-
łyby podane planowana godzina odjazdu pociągu, numer i rodzaj pociągu, 
kierunek, informacja o ewentualnym spóźnieniu, numer peronu. Uważam, że 
na każdym z tych dworców, w Rzepinie, Świebodzinie i Zbąszynku, powinna 
znajdować się tablica główna świetlna, a na peronach – również świetlne 
tablice peronowe. Tablice świetlne są na tych dworcach niezbędne, chociaż-
by z uwagi na bliskość granic, co oznacza częste wycieczki oprowadzanych 
grup niemieckojęzycznych, anglojęzycznych, są także niezbędne dla nas, 
Polaków. Na ich brak skarżą się nie tylko podróżujący, ale także piloci wy-
cieczek czy przewodnicy turystyczni, bo bardzo utrudnia to ich przemiesz-
czanie. Obecny stan rzeczy jest odczuwalny wyjątkowo negatywnie, zakłóca 
podróż, która z uwagi na to nie jest harmonijna, co wywołuje u turystów 
wyraźny stres. Poniekąd przynosi to wstyd dla wszystkich lubuszan oraz 
negatywnie wpływa na atrakcyjność ziemi lubuskiej.

Szanowny Panie Prezesie! W związku z przedstawioną negatywną sy-
tuacją uprzejmie proszę o podjęcie działań, których celem będzie zamonto-
wanie tablicy głównej świetlnej w budynku dworca oraz tablic peronowych 
na peronach.

Uważam, że rozwiązanie tego problemu znacznie poprawi komfort prze-
mieszczania się osób podróżujących, a przede wszystkim podniesie prestiż 
całego regionu lubuskiego.

Z poważaniem 
Helena Hatka

Odpowiedź

Warszawa, 29 kwietnia 2014 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 10 marca br. (znak: BPS/043-49-2126/14), doty-

czące oświadczenia złożonego przez Panią Senator Helenę Hatkę podczas 49. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 20 lutego br., przedkładam następujące informacje.

W związku ze złożonym oświadczeniem, Urząd Transportu Kolejowego wystąpił do 
zarządcy, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe oraz do Polskich Kolei Państwowych SA w sy-
gnalizowanej przez Panią Senator sprawie.

Z uzyskanych informacji wynika, że obecnie na stacjach Rzepin, Świebodzin i Zbą-
szynek, na każdym peronie w gablotach umieszczony jest aktualny rozkład jazdy po-
ciągów, tj: Rzepin – 4 gabloty, Świebodzin – 3 gabloty, Zbąszynek – 3 gabloty. Ponadto, 
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na zamówienie PKP SA, drukowane są plakatowe rozkłady jazdy pociągów przez PKP 
PLK, i zamieszczane przez zarządcę dworca w budynkach dworców kolejowych. Zgod-
nie z Wytycznymi w sprawie wygłaszania komunikatów megafonowych od 15 grud-
nia 2013 r. pociągi komunikacji międzynarodowej zatrzymujące się na tych stacjach 
zapowiadane są w języku polskim i angielskim. W przypadku pociągów kursujących 
w komunikacji krajowej, zapowiedzi wygłaszane są wyłącznie w języku polskim.

Natomiast na peronach wszystkich wskazanych przez Panią Senator stacji nie 
ma elektronicznej informacji wizualnej, która wskazywałaby np. opóźnienie pociągu. 
W opinii Urzędu Transportu Kolejowego, rozwiązanie tego problemu jest konieczne 
i znacznie poprawi komfort przemieszczania się podróżnych.

W dalszych wyjaśnieniach spółka poinformowała, że stacje Rzepin, Świebodzin 
i Zbąszynek włączone są do zabudowy pełnego systemu dynamicznej informacji gło-
sowej i wizualnej, a realizacja projektu przewidziana jest do końca 2015 r. Spółka 
poinformowała, że instalacja będzie obejmowała wyświetlacze krawędziowe i zbiorcze 
oraz gabloty z rozkładami jazdy prezentowanymi w formie elektronicznej. Ponadto, 
komunikaty megafonowe będą realizowane poprzez system automatycznych zapowie-
dzi głosowych pozwalających na przekazywanie informacji o odjazdach i przyjazdach 
pociągów również w językach obcych.

Jednocześnie pragnę poinformować, że dostępność i poprawność działania dy-
namicznej informacji pasażerskiej jest przedmiotem mojego zainteresowania. Urząd 
Transportu Kolejowego wezwał spółkę PKP PLK (właściciela zainstalowanych w kraju 
Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) do dokonania przeglądu techniczne-
go urządzeń informacji wizualno-głosowej, zlokalizowania wszelkich występujących 
nieprawidłowości, przedstawienia ich zbiorczego zestawienia wraz z harmonogramem 
realizacji działań naprawczych.

Jednocześnie pragnę zadeklarować, że w przypadku ww. stacji Urząd będzie prowa-
dził działania monitorujące wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Dziękuję Pani Senator za przesłanie cennych uwag dotyczących jakości świad-
czonych usług przez podmioty rynku kolejowego, które pozwoliły na podjęcie działań 
kontrolno-monitorujących.

Z poważaniem 
 
PREZES 
Urzędu Transportu Kolejowego 
Krzysztof Dyl
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Uzyskaliśmy informację, że na stanowisko prezesa zarządu państwo-

wej spółki Eurolot została powołana osoba, która do 2012 r. pełniła funkcję 
wiceprezesa spółki PLL LOT i została odwołana wskutek nieuzyskania abso-
lutorium. W dniu 18 lutego bieżącego roku rada nadzorcza spółki linii lotni-
czej Eurolot powierzyła panu Tomaszowi Balcerzakowi stanowisko prezesa 
zarządu. Zastanawiający jest fakt, iż Tomasz Balcerzak po złożeniu rezy-
gnacji ze stanowiska członka zarządu LOT w wyniku braku akceptacji rady 
nadzorczej dla działań zarządu PLL LOT ze względu na bardzo złą sytuację 
finansową spółki zostaje obecnie prezesem innej państwowej spółki.

Proszę Pana Premiera o wyjaśnienie wszelkich okoliczności tej sytuacji. 
Dlaczego osoba, która nie sprawdziła się i zawiodła w jednej państwowej 
spółce, została powołana do kierowania inną spółką państwową? Jakie 
względy merytoryczne uzasadniały tę nominację?

Jan Maria Jackowski

Stanowisko 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 31 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismami Pana Marszałka z dnia 5 marca 2014 r. (znaki: BPS/043- 

-49-2149/14 i BPS/043-49-2127/14), dotyczącymi oświadczeń Senatorów Wojciecha 
Skurkiewicza i Jana Marii Jackowskiego złożonego wspólnie z innymi Senatorami pod-
czas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r., uprzejmie informuję, ze 
udzielenie odpowiedzi wymaga dokonania głębszej analizy w podniesionych przez Pa-
nów Senatorów kwestiach.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu 
udzielenia odpowiedzi na powyższe oświadczenia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedzi zostaną udzielone bez zbędnej 
zwłoki.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Rafał Baniak
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Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 3 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 5 marca 2014 r. znak: SPRM/4813-96-(1)/14 prze-

kazujące oświadczenie senatorskie złożone przez Jana Marię Jackowskiego podczas 
49. posiedzenia Senatu w dniu 20 lutego 2014 r., uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 368 §4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo-
wych oraz §22 ust. 1 Statutu EuroLOT SA członkowie zarządu powoływani są przez 
Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, 
które ma na celu wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko członka zarządu 
w Spółce na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjali-
zacji i prywatyzacji oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 
2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
Członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych. W trakcie postępowania wery-
fikowana jest wiedza i predyspozycje kandydata do pełnienia ww. funkcji. W wyni-
ku powyższego postępowania, przeprowadzonego w lutym 2014 r., Rada Nadzorcza 
dokonała wyboru p. Tomasza Balcerzaka na stanowisko Prezesa Zarządu EuroLOT 
SA, jako kandydata, który, w jej opinii, odznaczał się najlepszą spośród wszystkich 
kandydatów wiedzą niezbędną dla profesjonalnego zarządzania podmiotem funkcjo-
nującym na trudnym rynku przewozów lotniczych.

Odnośnie do nieuzyskania absolutorium z wykonania przez p. Tomasza Balce-
rzaka obowiązków członka zarządu w PLL LOT SA w roku obrotowym 2012, wyjaśnić 
należy, iż Walne Zgromadzenie PLL LOT SA nie podjęło uchwały ws. nieudzielenia mu 
absolutorium za wskazany okres.

W grudniu 2013 r. p. Tomasz Balcerzak zrezygnował z pełnienia funkcji członka 
zarządu w PLL LOT SA. Walne Zgromadzenie tej spółki nie oceniało jeszcze działalno-
ści członków organów statutowych Spółki za rok 2013.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Rafał Baniak



49. posiedzenie Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. 79

Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

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

Od ponad dwóch lat trwają prace modernizacyjne magistrali kolejowej 
E65 Warszawa – Gdynia. W zakresie prac jest wybudowanie bezkolizyjnych 
przepraw nad tą trasą. Znaczna część tych przepraw jest budowana w Cie-
chanowie. Niestety, roboty wyłączyły z użytkowania dotychczasowe prze-
prawy w ciągu ul. Fabrycznej i ul. Mleczarskiej. Ostatnio wykonawca poin-
formował o zamknięciu na czas budowy tunelu pod trasą kolejową przepra-
wy w ciągu ul. Spółdzielczej. Taka sytuacja sprawia, że na ponaddziesięcio-
kilometrowym odcinku między ul. Kasprzaka w Ciechanowie a wiaduktem 
w Pawłowie w gminie Regimin jedyną przeprawą będzie wiadukt w ciągu 
ul. Płockiej w Ciechanowie. Już obecnie w godzinach szczytu na wiadukcie, 
którym przemieszcza się strumień pojazdów korzystających z drogi krajowej 
nr 60, tworzą się ogromne korki.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy jest 
możliwe przyspieszenie oddania do użytku wiaduktu w ciągu ul. Gąseckiej, 
co wydatnie rozładowałoby ruch pojazdów w obrębie ponadczterdziestoty-
sięcznego miasta Ciechanowa.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 20 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego przekazane przy 

piśmie z 26 lutego 2014 roku (sygn.: BPS/043-49-2128/14) w sprawie możliwości 
przyspieszenia oddania do użytku wiaduktu nad modernizowaną linią kolejową E-65 
w ciągu ul. Gąseckiej w Ciechanowie, przedstawiam poniższe informacje.

Budowa wiaduktu drogowego w km 99,237 nad modernizowaną linią kolejową 
E-65 w ciągu ul. Gąseckiej w Ciechanowie jest zakończona. Niestety oddanie obiek-
tu do użytkowania (tzn. otrzymanie pozwolenia na użytkowanie) jest niemożliwe ze 
względu na brak wybudowanych dojazdów do wiaduktu wraz z niezbędnymi rondami 
po obu stronach wiaduktu. Zakres tych prac leży po stronie Urzędu Miasta Cie-
chanów (jest integralną częścią obwodnicy ciechanowskiej), jednak od lipca 2013 r. 
Generalny Wykonawca inwestycji Urzędu Miasta Ciechanów, firma Eurovia, prak-
tycznie wstrzymał ich realizację. W związku z powyższym oddanie wiaduktu do użyt-
kowania jest całkowicie uwarunkowane zakończeniem prac zleconych przez Urząd 
Miasta Ciechanów.
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Pragnę jednakże zwrócić uwagę, że miasto Ciechanów na odcinku ok. 5 km ma 
zapewnione czynne przeprawy przez tory w następujących lokalizacjach: przejazd ko-
lejowy dla ruchu kołowego i pieszego w ciągu ul. Kasprzaka, przejście dla pieszych 
w ciągu ul. Mleczarskiej, wiadukt drogowy dla ruchu kołowego i pieszego w ciągu 
ul. Płockiej, wiadukt drogowy jako ciąg pieszo-rowerowy dla ruchu pieszego i rowero-
wego w ciągu ul. Fabrycznej, przejście tunelowe dla ruchu pieszego w stacji Ciecha-
nów, przejazd kolejowy dla ruchu kołowego i pieszego w ciągu ul. Gąseckiej.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Klepacki 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, 
Waldemara Kraski oraz Marka Martynowskiego

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

Do biur senatorskich zwracają się osoby niepełnosprawne z informacją, 
że ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym oraz niektórych innych ustaw w sposób ograniczony zwalnia 
te osoby z opłat za korzystanie z dróg publicznych. Nasi rozmówcy podno-
szą problem nieobjęcia zwolnieniem z opłat za parkowanie. Osoby niepełno-
sprawne kilka razy w miesiącu korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych oraz 
częściej niż inni korzystają z wizyt u lekarzy, nierzadko w innym mieście, 
co związane jest z ponoszeniem opłaty za parkowanie za co najmniej kilka 
godzin. W przypadku tej grupy użytkowników dróg publicznych powoduje to 
znaczne obciążenie budżetów domowych.

Pragnę podkreślić, że już w czasie 41. posiedzenia Senatu RP, podczas 
procedowania nad projektem wspomnianej ustawy, zaproponowałem przy-
jęcie poprawki regulującej możliwość bezpłatnego parkowania przez osoby 
niepełnosprawne na terenie całego kraju.

W związku z tym, że omawiany problem dotyka coraz większą grupę 
osób niepełnosprawnych (coraz więcej miast tworzy strefy płatnego parko-
wania), zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy rozważana jest 
nowelizacja ustawy rozwiązująca problem bezpłatnego parkowania przez 
opisaną grupę użytkowników dróg publicznych.

Jan Maria Jackowski  Andrzej Pająk 
Grzegorz Wojciechowski  Bogdan Pęk 
Krzysztof Słoń   Waldemar Kraska 
Henryk Górski   Marek Martynowski

Odpowiedź

Warszawa, 11 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, 

Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Bogdana Pęka, 
Andrzeja Pająka, Waldemara Kraskę i Marka Martynowskiego (pismo znak: BPS/043- 
-49-2129/14 z dnia 26 lutego 2014 r.) w sprawie wystąpień przepisów prawnych zwią-
zanych ze zwolnieniem osób niepełnosprawnych z opłat za parkowanie w strefie płat-
nego parkowania uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) stanowiła inicjatywę 
poselską tzn. projekt ustawy został wniesiony do Sejmu RP przez Komisję Polityki 
Społecznej i Rodziny. Celem projektowanej wówczas ustawy było przede wszystkim 
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wyeliminowanie lub co najmniej znaczące ograniczenie przypadków posługiwania się 
przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi, znaczące ograniczenie przy-
padków, w których kierowcy posługują się kartami wydanymi osobom, które zmar-
ły oraz stworzenie służbom uprawnionym do kontroli pojazdów lepszych możliwości 
sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania karty parkingowej w sytuacji, gdy kie-
rowca twierdzi, że przewozi osobę niepełnosprawną. W efekcie projektowana ustawa 
powinna przyczynić się do zwiększenia ilości miejsc parkingowych rzeczywiście do-
stępnych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

W toku prac parlamentarnych wprowadzono również zmiany w ustawie z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), jed-
nakże wprowadzone zmiany nie oznaczają zmiany zasad pobierania opłat w strefie 
płatnego parkowania. Słowo „parkowanie” zostało zastąpione słowem „postój”, gdyż 
ustawa Prawo o ruchu drogowym posługuje się pojęciem „postój pojazdu”. Tym sa-
mym zapewniono spójność również w oznakowaniu strefy parkowania. Ponadto wpro-
wadzono przepis określający zasady wyznaczania stanowisk postojowych dla pojaz-
dów zaopatrzonych w kartę parkingową.

Zatem jeśli chodzi o kwestie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, 
to nadal z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) wynika generalna zasada odpłatności za parko-
wanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowa-
nia (art. 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 13b ust. 1 ww. ustawy). Kompetencje w zakresie 
ustalania strefy płatnego parkowania, ustalania wysokości stawek opłaty za parkowa-
nie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 
ustawodawca pozostawił właściwym organom samorządu terytorialnego – radzie gmi-
ny/miasta (art. 13b ust. 3). W ramach tych kompetencji samorząd może wprowadzić 
opłaty abonamentowe lub zryczałtowane, a nawet zerową stawkę opłaty dla niektó-
rych użytkowników dróg (art. 13b ust. 4 pkt 1 i 2). Ustawodawca nie przesądził jed-
nak, którzy użytkownicy drogi mogliby korzystać z ww. przywilejów w zakresie opłat. 
Ocena potrzeby i zasadność wprowadzenia czy to strefy płatnego parkowania, czy to 
stawek opłat za parkowanie, powinna być dokonana przez ten samorząd. Dlatego też, 
w tym zakresie pozostawiono swobodę właściwemu organowi samorządu. Nie oznacza 
to jednak dowolności w działaniu w przypadku, gdy rada gminy/miasta zdecyduje się 
na wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Ograniczenie swobody działania w tym 
zakresie przez radę gminy/miasta zakreślone jest poprzez jednoznacznie wskazany 
przez ustawodawcę cel, jakiemu generalnie służy wprowadzenie opłat za parkowa-
nie. Ponadto uprzejmie wyjaśniam, iż na podstawie art. 13b ust. 6 pkt 1 ww. ustawy 
o drogach publicznych organ zarządzający ruchem w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowanie, w tym 
miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do 
przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową.

Reasumując należy stwierdzić, iż rada miasta (gminy) ustalając strefę płatnego 
parkowania może wprowadzić zerowe stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi 
– w tym dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową. Zatem osoby 
niepełnosprawne mogą bezpłatnie parkować tylko na miejscach dla nich wyznaczo-
nych, o ile została ustalona dla nich zerowa stawka opłaty. Samo bowiem posiadanie 
karty parkingowej nie daje osobom niepełnosprawnym uprawnień, aby nie stosować 
się do znaku D-44 i nie uiszczać opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oso-
ba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samocho-
dowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków 
drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisa-
mi rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zgodnie z §33 ust. 2 
tego rozporządzenia uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ru-
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chowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący 
taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować 
się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 
i B-39. Aby skorzystać z tego uprawnienia trzeba posiadać kartę parkingową. Ponadto 
zgodnie z art. 130a ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku po-
zostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym 
dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, kierującego 
pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub pracowników od-
powiednich placówek pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela.

Należy również zauważyć, iż zmiana przepisów np. w zakresie wprowadzenia 
ustawowego zwolnienia osób niepełnosprawnych z opłat za parkowanie w strefie 
płatnego parkowania wiązałaby się z uszczupleniem dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego. Konieczne zatem byłoby zasięgnięcie opinii przedstawicieli samorzą-
du terytorialnego. Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 
projekt ustawy skutkującej zmianą poziomu dochodów lub wydatków jednostek sa-
morządu terytorialnego wymaga określenia wysokości skutków tych zmian, wskaza-
nia źródeł ich sfinansowania oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego. Konieczne byłoby zatem wskazanie źródeł pokrycia ubytku 
dochodów gmin z tytułu opłat za parkowanie. Tymczasem w obecnej sytuacji budże-
tu państwa znalezienie dodatkowych środków jest trudne. Jednocześnie uprzejmie 
informuję, iż do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wnioski od samorządów w tej 
sprawie nie wpłynęły.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, 
Waldemara Kraski oraz Marka Martynowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Do opinii publicznej docierają informacje o nieprawidłowościach w re-
alizacji programu opieki nad zwierzętami w zakresie walki z nadpopulacją 
kotów i psów i zapewnienia im opieki. Większość samorządów zleca ten obo-
wiązek prywatnym podmiotom, które nie są w żaden sposób weryfikowane. 
Z dostępnego raportu NIK z czerwca 2013 r. zatytułowanego „Wykonywanie 
zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt” wyłania się problem bez mała 
zorganizowanego wyłudzania publicznych pieniędzy przez firmy wykonu-
jące odławianie bezdomnych zwierząt. Dzieje się tak, ponieważ znaczna 
część gmin, zlecając odłów i opiekę, nie kontroluje losu odłowionych zwie-
rząt. Zatrważająca jest informacja, że w 80% nie jest prowadzona ewiden-
cja zwierząt, zaś 1/3 pieniędzy przeznaczonych na odłów i opiekę jest wy-
dawana nielegalnie lub niegospodarnie. Bezsprzecznie karygodne jest też 
dystrybuowanie 80% wszystkich środków publicznych przeznaczonych na 
opiekę nad zwierzętami tylko na odłów zwierząt bezdomnych. Jest to kwota 
znaczna, bo około 100 milionów zł. Taka praktyka pozwala osiągać, będą-
ce poza jakąkolwiek kontrolą, wielomilionowe zyski z publicznych środków 
przeznaczonych na usługi, które nie istnieją.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy mi-
nisterstwo poprzez swoje komórki kontrolne zamierza sprawdzić przepływ 
i wykorzystywanie publicznych środków w zakresie wykonywania zadań 
gmin dotyczących ochrony zwierząt.

Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk 
Waldemar Kraska 
Marek Martynowski

Odpowiedź

Warszawa, 2014.03.19

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, 

Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, 
Bogdana Pęka, Waldemara Kraskę i Marka Martynowskiego na 49. posiedzeniu Se-
natu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie kontroli wykorzystywania publicznych środ-
ków w zakresie wykonywania zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt, przekazane 
pismem znak: BPS/043-49-2130/14 z dnia 26 lutego 2014 r., uprzejmie informuję 
Pana Marszałka, co następuje.
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Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 856) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 
należy do zadań własnych gmin. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy rada gminy wypełnia-
jąc powyższy obowiązek musi określić w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Zgodnie z art. 11a ust. 5 ustawy koszty realizacji programu ponosi gmina.

Obowiązek określenia w drodze uchwały rady gminy programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt został wprowadzony 
do ustawy o ochronie zwierząt ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
Nr 230, poz. 1373).

Najwyższa Izba Kontroli w „Informacji o wynikach kontroli wykonywania zadań 
gmin dotyczących ochrony zwierząt” negatywnie oceniła wykonywanie przez gminy 
i schroniska ustawowych zadań dotyczących ochrony zwierząt. Według NIK, gminy 
nie zapewniły właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz nieskutecznie zapo-
biegały ich bezdomności, zaś schroniska nie zapewniły przebywającym tam zwierzę-
tom właściwych warunków bytowania. Ponadto zgodnie z raportem, ponad 1/3 środ-
ków publicznych przeznaczonych na ochronę zwierząt w skontrolowanych gminach 
wydatkowano z naruszeniem prawa lub niegospodarnie.

Jednak podkreślenia wymagają dwie gwarantowane zasady: podmiotowości i sa-
modzielności samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych. Wyni-
kają one z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz Konstytucji RP, zgodnie z którymi samorząd 
terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ra-
mach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym 
i na własną odpowiedzialność oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na 
podstawie uchwały budżetowej gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie informuję Pana Marszałka, że Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma możliwości podjęcia wobec gmin działań mających na 
celu zapewnienie prawidłowego stosowania przez nie obecnie obowiązujących przepi-
sów ustawy o ochronie zwierząt w zakresie realizacji zadania opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie 
ma możliwości kontroli gmin w zakresie prawidłowości przeznaczania publicznych 
środków na ten cel.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po-
piera wszelkie działania mające na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawa 
wynikające z ustawy o ochronie zwierząt. Chciałbym zapewnić Pana Marszałka, że 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizuje problemy związane ze stosowaniem 
ustawy o ochronie zwierząt wskazane przez NIK w „Informacji o wynikach kontroli wy-
konywania zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt”.

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

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Gabinety polityczne powstały na mocy ustawy z 1996 r. Osoby pracują-

ce na stanowiskach doradców, asystentów ministrów zatrudniane są poza 
procedurą rekrutacyjną, a więc mogą to być osoby bez doświadczenia zawo-
dowego oraz wyższego wykształcenia.

Zwracam się z prośbą do Pana Premiera o odpowiedź na pytania.
1. Jak kształtowało się zatrudnienie w gabinetach politycznych w po-

szczególnych resortach oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 
2007–2013?

2. Jak kształtowało się zatrudnienie w gabinetach politycznych w insty-
tucjach podległych rządowi Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2013?

3. Jak obecnie kształtuje się przeciętne wynagrodzenie osób zatrudnio-
nych w gabinetach politycznych?

4. Jak kształtowały się koszty zatrudnienia osób w gabinetach politycz-
nych w poszczególnych resortach, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
oraz w instytucjach podległych rządowi Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
2007–2013?

5. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej planuje podjąć działania legislacyj-
ne mające na celu zniesienie gabinetów politycznych?

Łączę wyrazy szacunku 
Maciej Klima

Odpowiedź 
ZASTĘPCY SZEFA KANCELARII 
PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, 31 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

żone przez Pana Senatora Macieja Klimę podczas 49. posiedzenia Senatu w dniu 
20.02.2014 r. uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Przeciętne zatrudnienie w gabinetach politycznych (w przeliczeniu na pełnozatrud-
nionych) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2007–2013 wynosiło:

2007 r. – 29 etatów1

2008 r. – 29 etatów
2009 r. – 30 etatów
2010 r. – 28 etatów
2011 r. – 28 etatów
2012 r. – 20 etatów
2013 r. – 23 etaty

1 dane dotyczące 2007 roku obejmują funkcjonowanie rządów Jarosława Kaczyńskiego 
i Donalda Tuska.
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Wynagrodzenie osób zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz pozostałych 
doradców i asystentów reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 
2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracow-
nikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz dorad-
com lub pełniącym funkcje doradców oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe (Dz.U. Nr 24, poz. 296 z późn. zm.). W załączniku do wymienionego roz-
porządzenia został określony poziom wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników. 
Pozostał on niezmieniony od 2008 r. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przeciętne 
wynagrodzenie w gabinetach politycznych za 2 miesiące 2014 r. wynosiło 6 449,61 
brutto na 1 etat.

W latach 2007–2013 koszty wynagrodzeń brutto (łącznie z nagrodami, ekwiwa-
lentami za urlop i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) z pochodnymi pracodawcy 
tj. składkami społecznymi i Funduszem Pracy wypłaconych osobom zatrudnionym 
w gabinetach politycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynosiły:

2007 r. – 2 876 489 zł2

2008 r. – 2 814 837 zł
2009 r. – 2 918 221 zł
2010 r. – 2 742 930 zł
2011 r. – 2 905 150 zł
2012 r. – 2 186 518 zł
2013 r. – 2 401 645 zł
Jednocześnie informuję, że aktualnie nie jest planowane podjęcie działań mają-

cych na celu zniesienie gabinetów politycznych.
Ponadto uprzejmie informuję, że szczegółową wiedzę w zakresie kształtowania się 

zatrudnienia oraz wynagradzania w gabinetach politycznych resortów posiadają nad-
zorujący je ministrowie.

Z poważaniem 
 
Michał Deskur

2 dane dotyczące 2007 roku obejmują funkcjonowanie rządów Jarosława Kaczyńskiego 
i Donalda Tuska.
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W grudniu 2013 r. słoweński bank Nova KBM, drugi pod względem wiel-

kości bank w Słowenii, który zadebiutował na polskiej giełdzie w 2011 r., 
umorzył około 2,9 miliona akcji wartych w 2011 r. około 90 milionów zł. 
W jednej chwili z rachunków indywidualnych oraz instytucjonalnych zniknę-
ły akcje słoweńskiego banku Nova KBM warte w grudniu 2013 r. około kilku 
milionów złotych. Mówiąc najprościej, akcje słoweńskiego banku rozpłynęły 
się w powietrzu.

18 grudnia 2013 r. słoweński bank Nova KBM został znacjonalizowa-
ny przez rząd Republiki Słowenii, który w ten sposób postanowił go urato-
wać przed bankructwem. Kilka dni wcześniej parlament Republiki Słowenii 
uchwalił przepisy, na podstawie których dotychczasowe papiery wartościo-
we banku umorzono. Bank Nova KBM notowany był tylko na GPW w wol-
nym obrocie, de facto bank Nova KBM uwłaszczył się na kapitale polskich 
inwestorów. Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych notowanych jest 
kilkadziesiąt zagranicznych spółek w różnej kondycji finansowej.

Zwracam się do Pana Premiera z prośbą odpowiedź na następujące py-
tania.

1. Czy spółki notowane na GPW mają takie same obowiązki, na przykład 
informacyjne, i prawa w stosunku do nadzoru finansowego oraz innych in-
stytucji kontrolujących i czy podlegają takim samym restrykcjom jak spółki 
zarejestrowane w Polsce?

2. Czy spółki notowane na GPW mają obowiązek publikowania doku-
mentów, na przykład raportów finansowych, w języku polskim?

3. Czy można anulować akcje polskich spółek i wycofać je z GPW w po-
dobny sposób, jak to miało miejsce w przypadku banku Nova KBM, na przy-
kład rejestrując lub przenosząc pakiet większościowy do obszarów, państw, 
w których ten zabieg jest możliwy?

4. Czy wszystkie podmioty gospodarcze, spółki notowane na GPW mają 
jednakowe prawa i obowiązki w stosunku od instytucji nadzoru i kontroli 
Rzeczypospolitej Polskiej?

5. Jak w opinii instytucji Ministerstwa Finansów wygląda sytuacja roz-
liczenia podatku u inwestorów, którzy mieli w swoich portfelach akcje na 
przykład banku Nova KBM? Czy akcje, które zniknęły z rachunków makler-
skich, można odliczyć jako stuprocentową stratę? Czy inwestor, który sprze-
dał z zyskiem akcje innych giełdowych spółek, będzie mógł straty ponie-
sione na inwestycji w Nova KBM zaliczyć do pomniejszania dochodu i tym 
samym zapłacić mniejszy podatek? Jak wygląda hipotetyczna sytuacja za-
płacenia podatku u inwestora, który uzyskał zysk na obrocie, na przykład 
Day trading na akcjach banku Nova KBM, a jednocześnie z jego rachunku 
maklerskiego zniknęły akcje banku Nova KBM? Nie dość, że stracili całość 
zainwestowanego kapitału, nie będą mogli rozliczyć strat, to jeszcze zapłacą 
podatek od zysków.

6. Czy interesy finansowe polskich inwestorów są w wystarczającym 
stopniu chronione przez prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej?

7. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej widzi potrzebę zmian w zakresie 
funkcjonowania GPW, jeśli chodzi o podatek związany z zyskami na GPW, 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa inwestorom?

Łączę wyrazy szacunku 
Maciej Klima
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Odpowiedź 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, 31 marca 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Adama Jassera – Sekretarza Stanu w Kancelarii Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2014 r., sygn. SPRM-4813-98-(1)/14, dotyczą-
cego oświadczenia złożonego przez senatora Macieja Klimę podczas 49. posiedzenia 
Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie decyzji Banku Słowenii dotyczącej spółki 
Nova Kreditna Banka Maribor d.d. przedstawiam poniżej stanowisko, będące ustosun-
kowaniem się do wniosków zawartych w ww. oświadczeniu.

W dniu 19 grudnia 2013 r. notowana zarówno na giełdzie w Lublanie jak i na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (dalej: GPW) spółka Bank Nova Kredit-
na Banka Maribor D.D. z siedzibą w Mariborze (dalej: Nova KBM) podała do publicznej 
wiadomości raport, w którym poinformowała, że decyzją Banku Słowenii akcje spółki 
zostały anulowane z dniem 18 grudnia 2013 r. Następnie w dniu 23 grudnia 2013 r. 
spółka Nova KBM podała do publicznej wiadomości raport, w którym poinformowała, 
iż w związku z anulowaniem akcji Nova KBM nie będą one podlegać obrotowi na ww. 
giełdach. Jednocześnie, nowo wyemitowane akcje objęte przez słoweński skarb pań-
stwa nie zostały dopuszczone do obrotu na jakimkolwiek rynku giełdowym. W związ-
ku z powyższym w dniu 24 grudnia 2013 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
(dalej: Urząd KNF) zwrócił się do słoweńskiego organu nadzoru nad rynkiem kapita-
łowym – Agencija za trg vrednostnih papirjev (dalej: ATVP) z prośbą o wskazanie, czy 
w związku z anulowaniem akcji Nova KBM polscy akcjonariusze spółki mogą liczyć na 
uzyskanie rekompensaty oraz ewentualne wskazanie środków prawnych służących 
jej dochodzeniu. W odpowiedzi, w dniu 14 stycznia 2014 r., ATVP poinformował iż 
art. 350a znowelizowanego prawa bankowego Republiki Słowenii przewiduje, że in-
westorzy, których prawa zostały naruszone w wyniku decyzji Banku Słowenii mogą 
domagać się odszkodowania. Będzie to możliwe, jeśli udowodnią, że szkoda, która po-
wstała w wyniku zastosowania nadzwyczajnych środków jest większa niż w przypad-
ku, gdyby środki te nie zostały podjęte. Ponadto Urząd KNF w dniu 9 stycznia 2014 r. 
uzyskał od Ambasady RP w Lublanie informacje w przedmiocie zaskarżania decyzji 
Banku Słowenii, jak i pozwów cywilnych przeciwko Nova KBM.

W związku z posiadanymi informacjami, w dniu 21 stycznia 2014 r. na stronie 
internetowej KNF zamieszczono komunikat w sprawie sytuacji byłych już akcjona-
riuszy spółki Nova KBM. Urząd KNF poinformował, iż przepisy stanowiące podstawę 
prawną do wydania przez Bank Słowenii decyzji w sprawie anulowania akcji Nova 
KBM (znowelizowane prawo bankowe Republiki Słowenii) zostały zaskarżone do Try-
bunału Konstytucyjnego Republiki Słowenii przez słoweński odpowiednik Senatu 
i Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki Słowenii. Nowelizacja prawa bankowego 
Republiki Słowenii zobowiązuje wszystkich wierzycieli oraz akcjonariuszy do uczest-
nictwa w ratowaniu spółki (dłużnika), która popadła w poważne problemy finanso-
we. Trybunał Konstytucyjny Republiki Słowenii nie zdecydował się na zawieszenie 
obowiązywania nowelizacji, zadeklarował jednak, iż sprawa konstytucyjności ustawy 
będzie priorytetowa.

Ponadto, na postawie posiadanych uprawnień, Urząd KNF ustalił wysokość strat 
poniesionych przez polskich akcjonariuszy w związku z anulowaniem akcji Nova KBM. 
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (da-
lej: KDPW), łączna liczba akcji Nova KBM zarejestrowanych na kontach uczestników 
KDPW na dzień anulowania akcji wynosiła 2.890.947 sztuk. W związku z faktem, 
iż kurs akcji w ostatnim dniu notowań (2 grudnia 2013 r.) wynosił 0,71 zł za akcję, 
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łączna wartość akcji Nova KBM będąca w depozycie w KDPW wynosiła 2.052.572 zł. 
Urząd KNF ustalił następnie, na dzień anulowania akcji Nova KBM, liczbę inwesto-
rów posiadających akcje tej spółki w rozbiciu na poszczególne kategorie oraz liczbę 
i wartość akcji posiadanych przez każdą z tych kategorii inwestorów. Przedstawia to 
poniższa tabela:

kategoria inwestorów
liczba 

inwestorów
liczba akcji (szt.) wartość akcji (zł)

polscy nieprofesjonalni 293 456 453 324 082

polscy profesjonalni 11 1 145 275 813 145

zagraniczni nieprofesjonalni 2 1 537 1 091

zagraniczni profesjonalni 11 1 287 682 914 254

RAZEM 317 2 890 947 2 052 572

Odnosząc się do oświadczenia złożonego przez senatora Macieja Klimę, chciałbym 
poinformować, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa status spółki zagranicz-
nej notowanej na GPW zależy od tego, czy Rzeczpospolita Polska jest dla tej spółki pań-
stwem macierzystym czy też przyjmującym. W przypadku gdy Rzeczpospolita Polska 
jest państwem macierzystym status tej spółki związany z wykonywaniem obowiązków 
ciążących na spółce notowanej na rynku regulowanym lub ubiegającej się o takie no-
towanie jest taki sam jak w przypadku spółek krajowych. Nie oznacza to jednak, że 
spółka taka podlega wszystkim przepisom prawa polskiego. Zgodnie bowiem z art. 17 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 80, poz. 432), osoba prawna podlega prawu państwa, w którym ma siedzibę. Rów-
nież przepisy prawa siedziby osoby prawnej przesądzają o nabyciu lub utracie statusu 
wspólnika oraz określają prawa i obowiązki z tym związane.

W przypadku natomiast, gdy Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym 
dla spółki zagranicznej (takiej jak Nova KBM), jej status jest uregulowany odmiennie.

Przeprowadzenie oferty publicznej lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowa-
nym w Polsce papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki mające siedzibę 
na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska kraju należącego do Unii Europejskiej, 
dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, następuje na pod-
stawie tzw. procedury paszportowania. Procedura ta została uregulowana przepisami 
prawa europejskiego, jak również zaimplementowana do polskiego porządku praw-
nego. Zgodnie z dyrektywą 2003/WE/71 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z pu-
bliczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca 
dyrektywę 2001/34/WE (dalej: Dyrektywa Prospektowa), w przypadku gdy publiczna 
oferta lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ma miejsce w jednym (lub 
więcej) państwie członkowskim lub w państwie członkowskim innym niż macierzy-
ste państwo członkowskie, prospekt emisyjny zatwierdzony w macierzystym państwie 
członkowskim ważny jest do celów publicznej oferty lub dopuszczenia do obrotu w do-
wolnej liczbie przyjmujących państw członkowskich, pod warunkiem, że właściwy 
organ każdego przyjmującego państwa członkowskiego został powiadomiony. Zgodnie 
z Dyrektywą Prospektową macierzystym państwem członkowskim dla emitentów akcji 
jest państwo członkowskie UE, w którym emitent taki ma swoją siedzibę statutową. 
Ponadto z dyrektywy tej wynika, że właściwe organy przyjmujących państw członkow-
skich nie mogą prowadzić postępowań zatwierdzających ani administracyjnych odno-
szących się do takich prospektów emisyjnych. Wynikająca z Dyrektywy Prospektowej 
tzw. procedura paszportowania została transponowana do art. 37 ust. 1–4 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1382 j.t., dalej: ustawa o ofercie).
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Zgodnie z dyrektywą 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości 
informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu 
na rynku regulowanym oraz zmieniającej Dyrektywę 2001/34/WE (dalej: Dyrek-
tywa Transparency), macierzyste państwo członkowskie zapewnia, aby informacje 
regulowane zostały ujawnione przez emitenta. Na gruncie prawa polskiego informa-
cjami regulowanymi są przede wszystkim informacje poufne, bieżące i okresowe. 
Państwem macierzystym, zgodnie z tą dyrektywą, jest natomiast, dla emitentów ak-
cji, państwo członkowskie UE, w którym emitent taki ma swoją siedzibę statutową. 
Ponadto art. 56 ust. 6 ustawy o ofercie wskazuje, że w przypadku emitenta, którego 
akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospo-
litej Polskiej, dla którego Polska jest państwem przyjmującym, zakres obowiązków 
informacyjnych oraz terminy ich wykonywania określają przepisy państwa macie-
rzystego. Państwem macierzystym, zgodnie z art. 55a ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, 
jest dla emitentów akcji państwo członkowskie UE, w którym emitent taki ma swoją 
siedzibę. Z powyższego wynika zatem, że spółki takie jak Nova KBM w zakresie obo-
wiązków informacyjnych ciążących na emitencie papierów wartościowych dopusz-
czonych również do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, podlegają prawu pań-
stwa siedziby a weryfikacja prawidłowości ich wykonywania jest dokonywana przez 
organ nadzoru tego państwa.

W związku z powyższym, Urząd KNF w dniu 20 stycznia 2014 r. zwrócił się z do 
ATVP z prośbą o przekazanie informacji oraz wydanie opinii w sprawie prawidłowości 
wypełniania przez Nova KBM powyższych obowiązków informacyjnych. Urząd KNF 
zwrócił się także o udzielenie informacji, czy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprze-
dzających wysłanie zapytania, słoweński organ nadzoru prowadził wobec tej spół-
ki postępowanie związane z naruszeniem powyższych obowiązków informacyjnych. 
W odpowiedzi, pismem z dnia 24 stycznia 2014 r., ATVP poinformował, iż w ocenie 
tego organu, Nova KBM nie uchybiła właściwym przepisom prawa słoweńskiego do-
tyczącym obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych dopusz-
czonych do obrotu na rynku regulowanym. Słoweński organ nadzoru poinformował 
również, iż wobec spółki Nova KBM nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie 
naruszenia ciążących na niej powyższych obowiązków informacyjnych.

Co do języka wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki zagranicz-
ne, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym informuję, że 
spółki te zgodnie z art. 56a ustawy o ofercie, przekazują informacje regulowane 
w językach wymaganych przez państwa przyjmujące, w tym w języku polskim albo 
w języku angielskim według wyboru emitenta. Natomiast na podstawie art. 37 ust. 3 
ustawy o ofercie spółki takie publikują prospekt emisyjny według wyboru – w języ-
ku polskim lub angielskim oraz w języku polskim podsumowanie informacji w nim 
zamieszczonych.

W zakresie pytania o możliwość anulowania akcji polskich spółek i wycofania ich 
z obrotu na GPW, „na przykład rejestrując pakiet większościowy do obszarów państw, 
w których zabieg taki jest możliwy” informuję, iż będzie miał w takim przypadku za-
stosowanie cytowany powyżej przepis Prawa prywatnego międzynarodowego. Z prze-
pisu tego wynika, że dopóki siedziba spółki będzie w Polsce, dopóty będzie ona pod-
legała polskiemu prawu. Samo zaś nabycie pakietu większościowego przez inwestora 
zagranicznego nie powoduje zmiany w powyższym zakresie.

Odnosząc się do uprawnień nadzorczych KNF w stosunku do spółek zagranicz-
nych notowanych na GPW, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem ma-
cierzystym, chciałbym poinformować, że KNF w stosunku do takich spółek ma ta-
kie same uprawnienia, jak w stosunku do spółek polskich. Natomiast w przypadku 
spółek, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, procedura 
zastosowania środków nadzorczych jest bardziej złożona. Zgodnie bowiem z art. 19 
ustawy o ofercie, w przypadku, gdy KNF poweźmie informacje, iż spółka zagranicz-
na, dla której Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym naruszyła przepisy 
prawa lub obowiązki związane z wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu 
na rynku regulowanym, w pierwszej kolejności powinna przekazać informacje o tym 
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właściwemu organowi nadzoru państwa macierzystego. W przypadku, gdy mimo poin-
formowania przez KNF właściwy organ nadzoru państwa macierzystego nie podejmie 
działań mających zapobiec dalszemu naruszaniu przepisów prawa lub gdy te działa-
nia są nieskuteczne, KNF może zastosować środki nadzorcze przewidziane w art. 16, 
art. 17 lub w art. 53 ust. 10 i 12 ustawy o ofercie. Tym samym uprawnienia KNF mają 
tu charakter subsydiarny i materializują się jedynie wtedy, gdy organ nadzoru pań-
stwa macierzystego emitenta nie podejmie wystarczających działań lub okażą się one 
nieadekwatne. Analogicznie, zgodnie z art. 96a ustawy o ofercie, w przypadku, gdy 
spółka zagraniczna, dla której Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym 
nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki ciążące na spółce notowanej na 
rynku regulowanym w Polsce, lub ubiegającej się o takie notowanie, KNF przekazuje 
informację o tym zdarzeniu właściwemu organowi nadzoru państwa macierzystego. 
W przypadku, gdy mimo poinformowania przez KNF, właściwy organ nadzoru pań-
stwa macierzystego nie podejmie działań mających zapobiec dalszemu naruszaniu 
przepisów prawa lub gdy te działania są nieskuteczne, KNF może zastosować sankcję, 
o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o ofercie.

Odnosząc się do stopnia ochrony polskich inwestorów przez prawo obowiązujące 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej należy wskazać, iż kształt uregulowań prawnych 
obowiązujących na rynku kapitałowym w Polsce determinowany jest w przeważa-
jącym zakresie przepisami prawa unijnego. Przepisy polskie w przedmiotowym za-
kresie stanowią konsekwencję procesu implementacji norm uchwalanych na pozio-
mie unijnym. Należy też wskazać, iż coraz częściej proces przyjmowania uregulo-
wań unijnych w drodze implementacji nie jest potrzebny, gdyż forma unijnego aktu 
prawnego (rozporządzenie) przesądza o tym, iż jest on stosowany wprost we wszyst-
kich państwach członkowskich, bez potrzeby i upoważnienia do podejmowania przez 
nie jakichkolwiek działań transpozycyjnych, które mogłyby modyfikować jego treść. 
Przykładem takich aktów prawnych są m.in. obowiązujące już rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego, 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 
2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji. W naj-
bliższym czasie należy spodziewać się wejścia w życie rozporządzenia ws. nadużyć 
na rynku (tzw. Rozporządzenie MAR) czy rozporządzenia w sprawie rynków instru-
mentów finansowych (tzw. Rozporządzenie MIFIR). W przypadkach aktów prawnych 
składających się na unijny reżim regulacji rynku kapitałowego, które umożliwiają 
doprecyzowanie przepisów europejskich, działania polskiego ustawodawcy (podejmo-
wane w wyniku procesu konsultacyjnego, w którym uczestniczy między innymi KNF) 
nakierowane są na przyjęcie lub utrzymanie obecnie obowiązujących w prawie pol-
skim mechanizmów chroniących inwestorów. Mechanizmy są często dalej idące niż 
te zawarte w dyrektywach. Takim przykładem jest wprowadzenie dwunastomiesięcz-
nego terminu zakazu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym papierów war-
tościowych powstałych w wyniku przekształcenia innych papierów wartościowych 
w kontekście zwolnienia z obowiązku prospektowego (mimo braku wymogu w Dyrek-
tywie Prospektowej), czy postulat Urzędu KNF utrzymania obowiązku publikowania 
raportów kwartalnych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym (mimo braku takiego wymogu w nowelizacji Dyrekty-
wy Transparency). Ponadto, dostrzegając możliwość podniesienia poziomu ochrony 
polskich inwestorów w zakresie przejęć spółek giełdowych, Rada Ministrów w dniu 
10 grudnia 2013 r. przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie, 
przedłożone przez Ministra Finansów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż ze stanowiska Ministra Finansów przeka-
zanego do Urzędu KNF w zakresie skutków w podatku dochodowym dla inwestorów, 
związanych z anulowaniem akcji Nova KBM (kopia pisma w załączeniu) wynika, iż 
koszt nabycia akcji stanowi koszt podatkowy tylko w przypadku ich odpłatnego zby-
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cia, umorzenia, lub odpłatnego zbycia w celu umorzenia. Anulowanie akcji Nova KBM 
odbyło się na podstawie prawa słoweńskiego. Taka instytucja prawna nie jest znana 
w polskim porządku prawnym. W konsekwencji poniesione przez inwestorów wydatki 
na zakup tych akcji nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów ze zbycia pa-
pierów wartościowych (zarówno na gruncie przepisów ustawy PIT, jak i ustawy CIT). 
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż wydatki poniesione przez inwesto-
rów na nabycie akcji Nova KBM, nie stanowią kosztów podatkowych. Podatnicy, któ-
rym anulowano te akcje nie mają prawa pomniejszać innych przychodów uzyskanych 
w roku podatkowym ze zbycia papierów wartościowych o poniesione wydatki na ich 
zakup. W analogicznej sytuacji znajdują się posiadacze akcji spółek akcyjnych (także 
polskich), które uległy likwidacji, a którzy nie uzyskali żadnego przychodu z likwidacji 
takiej spółki. Wynika to z faktu, iż po zakończeniu likwidacji w spółce nie pozostał 
majątek, który mógłby zostać podzielony pomiędzy akcjonariuszy. Zatem wydatki na 
nabycie akcji takiej spółki również nie stanowią kosztu podatkowego a akcjonariusze 
nie mogą o nie pomniejszać innych przychodów uzyskanych w roku podatkowym ze 
zbycia papierów wartościowych, ani wykazywać ich jako straty.

Z poważaniem 
 
PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
Andrzej Jakubiak

Załącznik

Stanowisko 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 28 marca 2014 r

Pan 
Andrzej Jakubiak 
Przewodniczący Komisji 
Nadzoru Finansowego

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 14 marca 2014 r. Nr DNO/WPR/072/2/2/14/
MZ, przy którym została załączona kopia teksu oświadczenia złożonego przez senatora 
Macieja Klimę podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r., w za-
kresie skutków w podatku dochodowym dla inwestorów, związanych z anulowaniem 
akcji banku Nova Kreditna Banka Maribor D.D. (pytanie nr 5), uprzejmie informuję.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób hzycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą 
PIT” (i odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – 
Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1391, z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą CIT”) kosztami 
uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub za-
chowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 
w art. 23 ust. 1 ustawy PIT (odpowiednio art. 16 ust. 1 ustawy CIT).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT) nie 
uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów 
albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Wymie-
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nione przepisy zastrzegają jednocześnie, że wydatki te są jednak kosztem uzyskania 
przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji lub papierów wartościo-
wych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych.

Tak więc wydatki na nabycie akcji (papierów wartościowych) są kosztem uzyska-
nia przychodów w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego ich zbycia (w tym 
odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia).

Z kolei, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PIT, przychodem z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych są między innymi przychody z umorzenia akcji. Dochodem 
z umorzenia akcji przez osoby fizyczne – zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy PIT – jest 
nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania 
obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT.

Natomiast na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 
ust. 4 pkt 3 ustawy CIT), dla celów podatkowych do przychodów nie zalicza się przy-
chodów z umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia ak-
cji na rzecz spółki w celu ich umorzenia, w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź 
objęcia. Tak więc koszty związane z nabyciem akcji mogą być uwzględnione w przy-
padku odpłatnego ich umorzenia albo odpłatnego zbycia w celu umorzenia.

Jak wynika z powyższego, zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt naby-
cia akcji stanowi koszt podatkowy tylko w przypadku ich odpłatnego zbycia, umorze-
nia, lub odpłatnego zbycia w celu umorzenia.

„Anulowanie” akcji Nova Kreditna Banka odbyło się na podstawie prawa słoweń-
skiego. Taka instytucja prawna nie jest znana w polskim porządku prawnym.

Z oświadczenia Pana senatora M. Klimy nie wynika, aby akcjonariusze Nova Kre-
ditna Banka uzyskali rekompensatę za „anulowane” akcje. Jeśli nastąpiło ono nieod-
płatnie – instytucji tej nie można zakwalifikować, na gruncie prawa podatkowego, jako 
odpłatnego zbycia akcji. W konsekwencji poniesione przez inwestorów wydatki na za-
kup tych akcji nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów ze zbycia papierów 
wartościowych (zarówno na gruncie przepisów ustawy PIT, jak i ustawy CIT).

Anulowania akcji Nova Kreditna Banka nie można także uznać za umorzenie (za-
równo przymusowe, jak i dobrowolne) akcji w rozumieniu tej instytucji prawnej obo-
wiązującej w polskim porządku prawnym. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 359 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1030, ze zm., dalej k.s.h.) akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut 
spółki tak stanowi. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która 
powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagro-
dzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umo-
rzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut spółki. Umorzenie przy-
musowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypa-
dających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni 
rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariu-
szy. Z uwagi na odpłatny charakter umorzenia przymusowego nie można zaklasyfiko-
wać operacji przeprowadzonych na akcjach Nova Kreditna Banka jako mieszczącej się 
w ramach tej instytucji prawnej przewidzianej w polskim prawie handlowym.

Z kolei w przypadku umorzenia dobrowolnego, które co prawda, może nastąpić 
bez wynagrodzenia, niemniej jednak w tym przypadku musi być wyraźna zgoda ak-
cjonariusza. Natomiast „anulowania” akcji Nova Kreditna Banka dokonano bez zgody 
akcjonariuszy. Tym samym anulowania tego także nie można potraktować jako odpo-
wiednik polskiego umorzenia dobrowolnego akcji.

Mając na uwadze powyższe, odpowiadając na pytania Pana Senatora dotyczące 
rozliczenia podatku u inwestorów, którzy posiadali w swoich portfelach akcje Nova 
Kreditna Banka, stwierdzić należy, iż wydatki poniesione przez inwestorów na naby-
cie akcji Nova Kreditna Banka, nie stanowią kosztów podatkowych. Podatnicy, któ-
rym „anulowano” te akcje nie mają prawa pomniejszać innych przychodów uzyska-
nych w roku podatkowym ze zbycia papierów wartościowych o poniesione wydatki 
na ich zakup.
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Jednocześnie pragnę zauważyć, że w analogicznej sytuacji znajdują się posiadacze 
akcji spółek akcyjnych (także polskich), które uległy likwidacji, a którzy nie uzyskali 
żadnego przychodu z likwidacji takiej spółki. Wynika to z faktu, iż po zakończeniu 
likwidacji w spółce nie pozostał majątek, który mógłby zostać podzielony pomiędzy 
akcjonariuszy. Zatem wydatki na nabycie akcji takiej spółki również nie stanowią 
kosztu podatkowego, a akcjonariusze nie mogą o nie pomniejszać innych przychodów 
uzyskanych w roku podatkowym ze zbycia papierów wartościowych, ani wykazywać 
ich jako straty.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Od kilkunastu lat w administracji rządowej i publicznej korzysta się 

z systemu operacyjnego Windows XP oraz programów zależnych. Od kilku 
miesięcy firma Microsoft informuje, że z dniem 8 kwietnia 2014 r. zakończy 
wsparcie, bieżące aktualizacje systemu Windows XP. Jednak ogromna po-
pularność systemu Windows XP sprawiła, że Microsoft postanowił przedłu-
żyć wsparcie, czyli aktualizacje, dla programu Microsoft Security Essentials 
oraz programów skierowanych do firm: System Center Endpoint Protection, 
Windows Intune i innych do 14 lipca 2015 r. Sam system Windows XP nie-
stety nie będzie otrzymywał aktualizacji.

Na oficjalnym blogu Microsoftu ostrzega się użytkowników, że cyber-
przestępcy będą świadomi nowych luk Windows XP, luk, które nie zostaną 
„załatane”, naprawione, dlatego też użytkownicy, w tym również instytucjo-
nalni, narażeni będą na ataki hakerskie. Pragnę przypomnieć, że w latach 
2012–2013 znaleziono i naprawiono czterdzieści pięć błędów w systemie 
Windows XP.

Praca na systemach Windows XP instytucji rządowych oraz publicznych 
po 8 kwietnia 2014 r. może wiązać się z ryzykiem nasilenia się ataków cy-
berprzestępców oraz z utratą danych i informacji poufnych, tajnych.

W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pyta-
niami.

1. Ile systemów operacyjnych Windows XP oraz programów zależnych 
jest wykorzystywanych w administracji rządowej oraz instytucjach podleg- 
łych rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, w ujęciu procentowym lub liczbo-
wym?

2. Jakie jest oficjalne stanowisko instytucji rządowych odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni, jeśli 
chodzi o korzystanie z systemów operacyjnych Windows XP i programów 
zależnych po 8 kwietnia 2014 r.?

3. Jakie instytucje ponoszą odpowiedzialność za nadzorowanie bezpie-
czeństwa w zakresie cyberprzestrzeni w administracji rządowej oraz insty-
tucjach podległych rządowi?

4. Jakie działania podjął lub ewentualnie zamierza podjąć rząd Rzeczy-
pospolitej Polskiej w związku z realnym zagrożeniem wynikającym z zapo-
wiadanych przez Microsoft zmian dotyczących aktualizacji systemu Win-
dows XP?

5. Jakie koszty wprowadzenia nowych systemów operacyjnych, zastę-
pujących dotychczasowe Windows XP, w zakresie infrastruktury informa-
tycznej w administracji rządowej i instytucjach podległych rządowi należy 
ponieść w latach 2014–2105 i czy te środki zostały uwzględnione w budże-
cie rządu lub budżetach resortów na 2014 r.?

Łączę wyrazy szacunku 
Maciej Klima
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Stanowisko 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 31 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

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

oświadczenie Senatora RP Pana Macieja Klimy złożone podczas 49. posiedzenia Se-
natu w dniu 20 lutego 2014 r., w sprawie korzystania z systemu Windows XP w in-
stytucjach rządowych oraz publicznych po 8 kwietnia 2014 r. (sygn. SPRM-4813-99- 
-(l)/14), ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych informacji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym 
możliwym terminie.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
Roman Dmowski

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 18 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 5 marca 2014 r. (sygn. SPRM-4813-99-(1)/14), 

przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Macieja Klimę podczas 
49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie korzystania z systemu 
Windows XP w instytucjach rządowych oraz publicznych po 8 kwietnia 2014 r., przed-
stawiam odpowiedzi na poszczególne pytania.

Ile systemów operacyjnych Windows XP oraz programów zależnych jest wy-
korzystywanych w administracji rządowej oraz instytucjach podległych rządowi 
Rzeczpospolitej Polskiej, w ujęciu procentowym lub liczbowym?
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Jakie koszty wprowadzenia nowych systemów operacyjnych, zastępujących 
dotychczasowe Windows XP, w zakresie infrastruktury informatycznej w admi-
nistracji rządowej i instytucjach podległych rządowi należy ponieść w latach 
2014–2015 i czy te środki zostały uwzględnione w budżecie rządu lub budżetach 
resortów na 2014 r.?

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie dysponuje konkretnymi danymi licz-
bowymi, które umożliwiałyby udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Każ-
da jednostka organizacyjna administracji państwowej prowadzi samodzielną politykę 
w zakresie nabywania niezbędnych do prowadzonej działalności składników mająt-
kowych, w tym oprogramowania komputerowego. Istniejące przepisy nie wymagają 
także, aby jednostki te przekazywały w tym zakresie dane lub sprawozdania.

Jakie jest oficjalne stanowisko instytucji rządowych odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni, jeśli chodzi o ko-
rzystanie z systemów operacyjnych Windows XP i programów zależnych po 
8 kwietnia 2014 r.?

Jakie działania podjął lub ewentualnie zamierza podjąć rząd Rzeczypospo-
litej Polskiej w związku z realnym zagrożeniem wynikającym z zapowiadanych 
przez Microsoft zmian dotyczących aktualizacji systemu Windows XP?

Odpowiedzi na powyższe pytania leżą poza zakresem kompetencji Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji.

Jakie instytucje ponoszą odpowiedzialność za nadzorowanie bezpieczeństwa 
w zakresie cyberprzestrzeni w administracji rządowej oraz instytucjach podleg- 
łych rządowi?

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę cyberprzestrzeni Polski jest rozpro-
szona. Nie istnieje jeden podmiot koordynujący działania w tym zakresie. W związku 
z tym, poszczególne instytucje odpowiadają za wybrane obszary związane z ochroną 
cyberprzestrzeni. Te obszary to: ochrona cyberbezpieczeństwa administracji państwo-
wej, ochrona użytkowników prywatnych i sfera obrony narodowej. Dodatkowo w każ-
dym z wymienionych obszarów bezpieczeństwo informatyczne może obejmować jawne 
i niejawne systemy teleinformatyczne. Przekazane poniżej informacje dotyczą bezpie-
czeństwa cyberprzestrzeni administracji państwowej i użytkowników prywatnych oraz 
jawnych systemów teleinformatycznych w niej użytkowanych oraz ogólne informacje 
na temat zakresu właściwości poszczególnych instytucji wobec niejawnej sfery syste-
mów teleinformatycznych.

Zgodnie ze strukturą rządu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jest głównym 
resortem zajmującym się informatyzacją państwa. Ustawa o działach administracji 
rządowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.) nakłada na ministra właści-
wego ds. informatyzacji m.in. zadania w zakresie informatyzacji administracji pub- 
licznej, systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej, technologii 
i technik informacyjnych, standardów informatycznych, rozwoju społeczeństwa in-
formacyjnego oraz realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dziedzinie informatyzacji. Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 25 czerw-
ca 2013 r. „Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej 
„Polityka”) wskazuje ponadto na ministra ds. informatyzacji jako podmiot koordy-
nujący jej realizację, z zastrzeżeniem, że organem nadzorującym wdrożenie „Polity-
ki” jest Rada Ministrów. Celem omawianego dokumentu jest wzmocnienie wzajem-
nego zaufania i bezpieczeństwa wśród podmiotów działających w cyberprzestrzeni 
i określenie ról, które powinny one odgrywać. Polityka wskazuje także na zadania 
operacyjne do wykonania. I tak rolą ministra właściwego ds. informatyzacji jest okreś- 
lenie, we współpracy z zaangażowanymi instytucjami, jednolitej metodyki przepro-
wadzania analiz ryzyka bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w urzędach administracji 
rządowej. Dodatkowo wskazane w „Polityce” urzędy administracji rządowej mają 
przekazać ministrowi właściwemu ds. informatyzacji sprawozdania podsumowujące 
wyniki szacowania ryzyka zgodne z wzorcem przygotowanym w ramach metodyki. 
MAC przekazało w dniu 13 lutego br. projekt wymienionej metodyki wraz z prośbą 
o sporządzenie sprawozdania z oceny ryzyka w danej instytucji do dnia 31 marca br. 
Polityka przewiduje również przeprowadzenie kampanii medialnej na temat sposo-
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bów przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni. Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przedsięwzięć edukacyjnych i organizacyj-
no-prawnych podejmowanych w ramach „Polityki” będą prezentowane na stronach 
internetowych MAC oraz na stronie Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty 
Komputerowe CERT.GOV.PL.

Wymieniony Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL 
to działający od 2008 r. w ramach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zespół, któ-
rego celem jest zapewnianie i rozwijanie zdolności jednostek organizacyjnych admi-
nistracji publicznej do ochrony przed cyberzagrożeniami, ze szczególnym uwzględnie-
niem ataków ukierunkowanych na infrastrukturę systemów i sieci teleinformatycz-
nych, których ewentualne zniszczenie mogłoby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzi, dziedzictwa narodowego lub środowiska, powodować poważne straty materialne 
lub zakłócić funkcjonowanie państwa. W 2012 r. w ramach działań CERT.GOV.PL 
powołano zespoły dyżurujące, pełniące funkcję całodobowego punktu kontaktowego 
dla administratorów systemów i sieci teleinformatycznych. CERT.GOV.PL zarządza 
głównie incydentami cybernetycznymi w sektorze publicznym, a jego działania obej-
mują koordynację procesu reagowania na incydenty, rozwiązywanie i analizowanie 
zdarzeń, koordynację reagowania na luki w zabezpieczeniach. CERT.GOV.PL publi-
kuje raporty o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w kolejnych latach (raport 
o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2012 r. dostępny jest pod adresem 
http://www.cert.gov.pk/cer/publikacje/raporty-o-staniebezpi. CERT.GOV.PL działa 
więc zarówno w obszarze bezpieczeństwa IT jawnych i niejawnych systemów wykorzy-
stywanych w administracji rządowej. Sama Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
jest natomiast odpowiedzialna zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 228) za realizację zadań w zakresie bezpie-
czeństwa systemów teleinformatycznych, przeznaczonych do przetwarzania informa-
cji niejawnych.

Należy w tym miejscu wskazać, że w Polsce nie istnieje jeden „zespół reagowania 
na incydenty komputerowe”, lecz szereg CERT-ów, zajmujących się kwestią szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa teleinformatycznego, oprócz wspomnianego CERT.GOV.PL 
funkcjonuje także resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Usług i Sieci 
Teleinformatycznych Ministerstwa Obrony Narodowej zajmujące się zapobieganiem 
incydentom mogącym wpłynąć na obronność RP, a także zespoły utworzone przez 
„środowisko telekomunikacyjne”, m.in. CERT OPL, PIONIERCERT oraz CERT POL-
SKA – funkcjonujący w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (będą-
cej instytutem badawczym, jak i operatorem sieci transmisji danych). Od początku 
istnienia rdzeniem działalności zespołu CERT POLSKA jest obsługa incydentów bez-
pieczeństwa komputerowego i współpraca z podobnymi jednostkami na całym świe-
cie, zarówno w działalności operacyjnej, jak i badawczo-wdrożeniowej. CERT POLSKA 
od 1996 r. przygotowuje i udostępnia roczne statystyki dotyczące incydentów bezpie-
czeństwa teleinformatycznego w polskich zasobach internetowych, także cywilnych, 
które zostały zgłoszone do zespołu. W 2013 r. opublikowany został raport za 2012 r. 
CERT Polska „Analiza incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne” 
(dostępny pod adresem http://www.cert.pl/raporty).

Ważnym elementem otoczenia cyberbezpieczeństwa w Polsce, działającym w sfe-
rze publicznych sieci telekomunikacyjnych, jest Urząd Komunikacji Elektronicznej, 
który jest krajowym organem regulacyjnym w dziedzinie telekomunikacji. Zgodnie 
z art. 175a pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. 
z 2014 r., poz. 243) przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek niezwłocznie 
powiadomić Prezesa UKE o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub 
usług, które mają istotny wpływ na działanie sieci lub usług oraz podjętych w tym 
celu środkach zapobiegawczych. Podobnie dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych powiadamia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych o naruszeniu danych osobowych, niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech 
dni od daty naruszenia. Informacje znajdują się na stronie internetowej UKE pod 
adresem: http://www.uke.gov.pl/informowanie-o-naruszeniach-bezpieczenstwa-lub-
-integralnosci-sieci-12238.
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 Przedmiotem działalności Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest jawna i nie-
jawna sfera funkcjonowania systemów teleinformatycznych. Zgodnie z ustawą z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, 
z późn. zm.) infrastruktura krytyczna obejmuje systemy teleinformatyczne niezbędne 
do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Przygotowany na podstawie 
art. 5b ust. 7 pkt 1 „Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej” (dalej 
„Program”) określa ministrów i kierowników urzędów centralnych odpowiedzialnych 
za funkcjonowanie systemów krytycznych. Wyznacza także szczegółowe kryteria, które 
pozwolą zidentyfikować obiekty, instalacje, urządzenia i usługi zawarte w systemach 
infrastruktury krytycznej, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla funkcjonowania pań-
stwa i zaspokojenia potrzeb obywateli. W tym zakresie Minister Administracji i Cyfry-
zacji jest odpowiedzialny za następujące systemy infrastruktury krytycznej: systemy 
łączności, systemy sieci teleinformatycznych, systemy zapewniające ciągłość działa-
nia administracji publicznej. Zgodnie z „Programem” odpowiedzialność za dany sys-
tem infrastruktury krytycznej (dalej IK) wiąże się m.in. z dokonywaniem oceny ryzyka 
zakłócenia funkcjonowania systemu IK, wywołanego zniszczeniem lub zakłóceniem 
funkcjonowania IK, organizacją i obsługą systemowego forum ochrony IK i udziałem 
w mechanizmie ochrony IK, dokonywaniem okresowych analiz i ocen skuteczności 
ochrony infrastruktury krytycznej we właściwym systemie, inspirowaniem wdrażania 
nowoczesnych technik ochrony IK w systemie.

Podsumowując należy również podkreślić, że w przypadku jawnych systemów te-
leinformatycznych, które są głównie przedmiotem działalności MAC, zadania i upraw-
nienia ośrodka właściwego w sprawach bezpieczeństwa IT jawnych systemów wyko-
rzystywanych w sferze publicznej nie mają podstaw w przepisach ustawowych. Możli-
wości w zakresie egzekwowania wdrożenia wymagań, zaleceń i rekomendacji wynikają 
jedynie z „Polityki ochrony cyberprzestrzeni RP”, która nie jest dokumentem rangi 
ustawowej. Należy przy tym wskazać, że na poziomie Unii Europejskiej przedmiotem 
prac jest wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zapewnienia wspólnego wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych i przetwarzanych w nich informa-
cji („Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concer-
ning measures to ensure a high common level of network and information security 
across the Union”, COM(2013)48). Projekt dyrektywy został przedstawiony łącznie ze 
wspólnym komunikatem Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagra-
nicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie (dalej: „Strategia”). Proponowana dy-
rektywa jest kluczowym elementem europejskiej strategii bezpieczeństwa cyberne-
tycznego, zatytułowanej: „Otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń” i nakłada 
obowiązek zapewnienia bezpiecznego i wiarygodnego środowiska cyfrowego w całej UE 
na państwa członkowskie, podmioty dostarczające kluczowe usługi świadczone drogą 
elektroniczną (np. platformy handlu elektronicznego i portale społecznościowe), ope-
ratorów infrastruktury krytycznej, takich jak: przedsiębiorstwa z sektora energetycz-
nego, sektora transportu, sektora bankowego i opieki zdrowotnej. Projekt dyrektywy 
przewiduje przyjęcie następujących środków:

a) zobowiązanie państw członkowskich do przyjęcia strategii w dziedzinie bezpie-
czeństwa sieci i informacji oraz wyznaczenia właściwych krajowych organów, 
dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi i zasobami ludzkimi, by 
odpowiednio postępować i reagować w przypadku wystąpienia incydentów i za-
grożeń w dziedzinie bezpieczeństwa sieci;

b) ustanowienie mechanizmu współpracy między państwami członkowskimi a Ko-
misją, aby przekazywać za pośrednictwem bezpiecznej infrastruktury wczesne 
ostrzeżenia dotyczące zagrożeń i incydentów, współpracować i organizować re-
gularne wzajemne weryfikacje;

c) zobowiązanie operatorów infrastruktury krytycznej w niektórych sektorach 
(usług finansowych, transportu, energii i opieki zdrowotnej), oraz organów ad-
ministracji publicznej do stosowania właściwych środków technicznych i orga-
nizacyjnych w celu przeciwdziałania zagrożeniom, na jakie narażone są kontro-
lowane i wykorzystywane przez te podmioty sieci i systemy teleinformatyczne 
oraz do przyjęcia praktyk w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia 
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zagrożeń i zgłaszania incydentów mających znaczny wpływ na bezpieczeństwo 
świadczonych przez nie usług podstawowych.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uczestniczy w wypracowaniu ostatecznego 
kształtu rozwiązań przewidzianych w dyrektywie poprzez przygotowanie stanowisk 
Rządu, instrukcji wyjazdowych i innych dokumentów, przekazywanych elektronicz-
nie delegatom na posiedzenia organów, na których są dyskutowane we współpracy 
ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami. Projekt dyrektywy przewiduje obecnie 
konieczność wyznaczenia organu odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu cy-
berbezpieczeństwa oraz wyposażenie go w uprawnienia władcze, co będzie wymagało 
odpowiedniej implementacji do prawa polskiego w drodze ustawy.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
Roman Dmowski
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na pytania.
1. Ile było zespołów ratownictwa medycznego z karetkami specjalistycz-

nymi (typu S) oraz zespołów ratownictwa medycznego z karetkami podsta-
wowymi (typu P) w latach 2007–2013? Jak to się kształtowało w podziale na 
poszczególne województwa?

2. Czy istnieją niedobory ZRM z karetkami typu P i typu S w wojewódz-
twach, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego?

3. Jak kształtują się środki finansowe przeznaczone dla poszczególnych 
województw na zakupy ambulansów medycznych typu P i typu S?

4. Jaka jest średnia krajowa, jeśli chodzi o liczbę karetek przypadają-
cych na liczbę mieszkańców? Jak to się kształtuje w poszczególnych woje-
wództwach, ze szczególnym uwzględnieniem małopolskiego?

5. Jakie działania zamierza podjąć rząd Rzeczypospolitej Polskiej, aby 
zapewnić odpowiednią liczbę karetek w poszczególnych województwach?

Łączę wyrazy szacunku 
Maciej Klima

Odpowiedź

Warszawa, 2014.03.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora Macieja Klimy, złożonego podczas 

49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r., przesłanego przy piśmie z dnia 
26 lutego br., znak: BPS/043-49-2134/14, uprzejmie informuje, co następuje.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.) planowanie, organizowanie, ko-
ordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem 
wojewody. W ramach realizacji zadania, o którym mowa powyżej i na podstawie rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu 
działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów 
działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 3, poz. 6), wojewoda sporządza 
wojewódzki plan działania systemu, który jest następnie przekazywany Ministrowi Zdro-
wia celem zatwierdzenia – zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ww. ustawy.

Jednocześnie art. 24 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy stanowi, iż wojewódzki plan działania 
systemu obejmuje w szczególności liczbę i rozmieszczenie na obszarze województwa 
jednostek systemu, tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa 
medycznego (ZRM), w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. Natomiast 
zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy wojewoda podejmuje działania organizacyjne 
zmierzające do zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce 
zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez 
dyspozytora medycznego:

1) mediana czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większa niż 8 mi-
nut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powy-
żej 10 tysięcy mieszkańców;
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2) trzeci kwartyl czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większy niż 
12 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem 
powyżej 10 tysięcy mieszkańców;

3) maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powy-
żej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy miesz-
kańców.

W odpowiedzi na pytania Pana Senatora nr 1, 2, 4 i 5, przekazuję w załącze-
niu tabelę obrazującą liczbę ZRM w latach 2007–2013 w rozbiciu na ZRM „P” i „S” 
(Tab. Nr 1) oraz tabelę obrazującą aktualnie funkcjonującą liczbę ZRM z uwzględnie-
niem wskaźnika liczby ZRM „S” w stosunku do łącznej liczby ZRM oraz wskaźnika 
liczby mieszkańców przypadających na 1 ZRM (Tab. Nr 2).

Jednocześnie zwracam uwagę, że pierwotny Program Zintegrowane Ratownictwo 
Medyczne z 1999 r., przy organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne za-
kładał jako optymalny, wskaźnik liczby ludności przypadającej na 1 ZRM na poziomie 
33 tys., przy czym średnio na 2 ZRM „P” powinien przypadać 1 ZRM „S”.

Analizując dane ujęte w Tab. Nr 2 należy stwierdzić, że dla województwa małopol-
skiego wskaźnik liczby ludności przypadającej na 1 ZRM, który wynosi 29 883 tys. 
(średnia krajowa 26 507 tys.) oraz wskaźnik liczby ZRM „S” w stosunku do łącznej 
liczby ZRM, który wynosi 39% (średnia krajowa 41%), mieszczą się w ww. założeniach 
organizacyjnych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Jednocześnie można 
przyjąć, że aktualnie funkcjonująca liczba ZRM w kraju jest optymalna. Należy pod-
kreślić, że wszystkie uśrednione dane stanowią dodatkowe parametry do oceny roz-
mieszczenia ZRM. Oprócz nich należy brać pod uwagę również gęstość zaludnienia, 
powierzchnię województwa, obecność miejsc szczególnie niebezpiecznych, obszary 
wodne, możliwość organizacji miejsc stacjonowania itp.

Niezależnie od powyższego Wojewodowie przesyłają Ministrowi Zdrowia celem za-
twierdzenia, aktualizacje wojewódzkich planów działania systemu ujmujące m.in. 
założenia dot. zwiększenia liczby ZRM. Należy bowiem zwrócić uwagę, że pomimo 
spełnionych ogólnych parametrów organizacyjnych systemu Państwowe Ratownic-
two Medyczne, dostępność do świadczeń ratownictwa medycznego w jednostkowych 
przypadkach, mierzona czasem dojazdu ZRM, może być ograniczona. Na wydłużenie 
czasów dojazdu ZRM mają wpływ m.in. braki w infrastrukturze drogowej, zwiększenie 
liczby pojazdów na drogach i wzrost natężenia ruchu, trudne warunki atmosferyczne, 
stan techniczny ambulansów (starzejący się tabor, awarie ambulansów), przejściowe 
problemy związane z reorganizacją rejonów operacyjnych i zmianą obszaru działania 
poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego oraz zdarzenia losowe, tj. powo-
dzie, katastrofy budowlane, blokady dróg, mostów i inne. Jednakże takie przypadki 
nie stanowią uzasadnienia do zwiększania na stałe liczby ZRM, dlatego zarówno woje-
woda, jak i Minister Zdrowia powinni szczegółowo analizować zasadność i możliwości 
uruchomienia dodatkowych ZRM. W przypadku braku możliwości zwiększenia liczby 
ZRM całorocznych, z powodu braku dodatkowych środków przewidzianych na dzia-
łalność ZRM, Minister Zdrowia wyraża zgodę na funkcjonowanie dodatkowych ZRM 
czasowych (sezonowych), których działalność pokrywana jest ze środków pozostają-
cych w budżetach wojewodów.

W odpowiedzi na pytanie nr 3, informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 3 i 4 ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Minister Zdrowia przedstawia Ministrowi 
Finansów do dnia 20 maja każdego roku propozycję wysokości środków na finanso-
wanie zadań zespołów ratownictwa medycznego na rok następny z podziałem tych 
środków na poszczególne województwa w oparciu o otrzymane od wojewodów zało-
żenia. Sposób podziału proponowanej kwoty określony został w art. 46 ust. 5 ww. 
ustawy. W załączeniu przekazuję tabelę obrazującą dynamikę wzrostu środków na 
działalność zespołów ratownictwa medycznego w latach 2007–2014 (Tab. 3).

Jednocześnie zwracam uwagę, że w myśl art. 49 ust. 1 i 5 ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym wojewoda powierza przeprowadzenie postępowania o za-
warcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie 
zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykona-
nia tych umów dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Fundu-
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szu Zdrowia. Postępowanie to prowadzone jest w oparciu o przepisy 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.). Średnia stawka dobowa 
w kraju w 2014 r., dla ZRM „S” i ZRM „P” wynosi odpowiednio ok. 4 i 3 tys. zł i wzrosła 
o ok. 30% w stosunku do 2007 roku.

Ponadto informuję, że w latach 1999–2006 Minister Zdrowia realizował Program 
Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, w ramach którego ze środków budżetu Pań-
stwa na rzecz dysponentów zespołów ratownictwa medycznego kupowane były am-
bulanse. Począwszy od roku 2007 środki na powyższy cel pozyskiwane były głównie 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII – Bezpieczeństwo 
zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

Ze środków funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007–2013 zakupio-
no 322 ambulanse ratownicze na potrzeby podstawowych i specjalistycznych ZRM, 
co pozwoliło na wyposażenie 22% ogółu zespołów. Informuję ponadto, iż działania 
dotyczące zakupu nowych ambulansów zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy o Pań-
stwowym Ratownictwie Medycznym mieszczą się zarówno w kompetencjach Ministra 
Zdrowia, jak i wielu innych organów administracji. Przepis ten stanowi, że „Minister 
właściwy do spraw zdrowia, inni właściwi ministrowie, podmiot tworzący podmiot 
leczniczy, wojewodowie oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować lub 
dofinansować nakłady na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa 
medycznego – w liczbie właściwej dla zapewnienia parametrów czasu określonych 
w art. 24 [ustawy o PRM]”.

Niezależnie od powyższego informuję, że pismem z dnia 31 stycznia 2014 r., znak: 
MZ-OKR-RM-075-3934-916/DS/14, Minister Zdrowia zatwierdził Aktualizację Nr 6 
do Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 
dla województwa małopolskiego ujmującą funkcjonowanie:

∙ od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014, łącznie 114,12 ZRM, w tym: 37,62 
ZRM S i 76,5 ZRM P, zaś

∙ od dnia 1 stycznia 2015 r. i dalej łącznie 114,24, w tym: 37,62 ZRM S i 76,62 
ZRM P w ramach dwóch rejonów operacyjnych (od dnia 1 kwietnia 2014 r.), tj.:
1. rejon krakowski (nr 1201) obejmujący powiaty: krakowski i Miasto Kraków, 

chrzanowski, miechowski, proszowicki, wadowicki, olkuski, wielicki, oświę-
cimski, bocheński, brzeski, tarnowski i Miasto Tarnów, dąbrowski,

2. rejon karpacki (nr 1202), obejmujący powiaty: nowosądecki i Miasto Nowy 
Sącz, suski, gorlicki, limanowski, tatrzański, myślenicki, nowotarski,

co stanowi wzrost o 4,74 ZRM w porównaniu do roku 2011 i o 4 ZRM w porówna-
niu do roku 2013.

W odpowiedzi na pytanie nr 5 informuję, że Minister Zdrowia podejmuje działania 
związane z pozyskaniem środków unijnych na inwestycje w całą infrastrukturę syste-
mu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym na zespoły ratownictwa medycz-
nego. Jednocześnie wnioskując do Ministra Finansów o środki na finansowanie zadań 
zespołów ratownictwa medycznego na rok następny, Minister Zdrowia uwzględnia za-
łożenia finansowe przedstawione przez wojewodów.

W podsumowaniu należy ponowić, że odpowiedzialność za organizację systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym za zapewnienie należytej dostępności do 
świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotne-
go na terenie województwa ponosi przede wszystkim właściwy wojewoda. Minister 
Zdrowia może zgłaszać zastrzeżenia do wojewódzkiego planu działania systemu PRM 
tylko w takim zakresie, w jakim narusza on obowiązujące prawo albo dyscyplinę 
budżetową.

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

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

W mojej pracy parlamentarnej – w całym moim okręgu wyborczym, ale 
w sposób szczególny w powiecie obornickim – spotkałem się z przypadkami, 
które, jak z pewnym zdziwieniem stwierdzam, mogą wskazywać na to, że 
mamy do czynienia z pewnym szerszym zjawiskiem. Mianowicie osoby pra-
cujące, wobec których prowadzone jest postępowanie i egzekucja komorni-
cza, mają tak zwaną kwotę wolną od zajęcia; jest to trochę powyżej 1 tysią-
ca 200 zł na rękę. Z kolei zdarzają się przypadki osób będących emerytami 
albo rencistami, które wydają się nie mieć takiej wolnej kwoty od zajęcia – po 
prostu zabiera im się określony procent ich dochodu. Powoduje to, że bar-
dzo często kwota, która im zostaje, jest niższa od kwoty tysiąca dwustu kil-
kudziesięciu złotych, która pozostaje w takiej sytuacji osobom pracującym. 
W związku z tym pozwolę sobie skierować do Pana Ministra kilka pytań.

Pytanie pierwsze. Czy rzeczywiście jest tak, że takie przypadki mają 
miejsce? Czy ministerstwo ma wiedzę o tym, że tego typu postępowania ko-
mornicze, w wyniku których emerytom lub rencistom zostaje kwota mniejsza 
niż tysiąc dwieście kilkadziesiąt złotych, rzeczywiście mają miejsce?

Pytanie drugie. Jeśli tego typu postępowania komornicze mają miejsce, 
jeśli moje informacje są ścisłe i prawdziwe, to chciałbym się dowiedzieć, ja-
kie są statystyki związane z tym zjawiskiem, to znaczy ile na przykład było 
takich zajęć komorniczych w 2013 r.

I wreszcie pytanie trzecie. Jeśli takie zjawisko występuje, to czy mi-
nisterstwo zamierza podjąć jakieś kroki w celu uregulowania tej sytuacji 
i zrównania praw osób pobierających wynagrodzenie z prawami osób, które 
pobierają emeryturę lub rentę, a wobec których toczy się, jest prowadzone 
postępowanie komornicze? Jeśli ministerstwo nie zamierza podejmować ja-
kichś działań w tej kwestii, to proszę o przedstawienie ewentualnego uza-
sadnienia, dlaczego tak się dzieje. Bardzo dziękuję.

Jan Filip Libicki

Odpowiedź

Warszawa, 31.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Jana Filipa Libickiego 

na 49. posiedzeniu Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. dotyczące zróżnicowania kwot 
wolnych od zajęcia w postępowaniach egzekucyjnych, uprzejmie informuję.

W kwestii ograniczeń egzekucji z wynagrodzeń za pracę oraz świadczeń emery-
talno-rentowych przepis art. 833 §1 i 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101) odsyła do regulacji ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. 
zm.), zwanej dalej k.p. oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.), zwa-
nej dalej ustawą o emeryturach i rentach.

Stosownie do przepisu art. 871 §1 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia 
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odręb-
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nych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze cza-
su pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytu-
łów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Przy 
potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi wolna od zajęcia jest kwota 
odpowiadająca 75% minimalnego wynagrodzenia, a przy potrącaniu kar pieniężnych 
przewidzianych w art. 108 k.p. kwota odpowiadająca 90% tego wynagrodzenia.

W odniesieniu do świadczeń alimentacyjnych nie ma kwoty wolnej od potrąceń. 
Z tego tytułu dokonuje się potrąceń w pierwszej kolejności i w najwyższej wysokości – 
do 3/5 wynagrodzenia za pracę.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 141 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach, eme-
rytury i renty są wolne od egzekucji w części odpowiadającej 50% kwoty najniżej 
emerytury, jeżeli egzekucja zmierza do zaspokojenia należności alimentacyjnych oraz 
w części odpowiadającej 60% kwoty najniższej emerytury w przypadku egzekucji zmie-
rzającej do zaspokojenia innych należności. W razie egzekwowania należności z tytułu 
odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, 
zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na 
wniosek dyrektorów tych placówek, emerytura jest wolna od egzekucji w części odpo-
wiadającej 20% najniższej emerytury lub renty.

Prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości statystyki nie wyodrębniają kwot 
wyegzekwowanych ze świadczeń emerytalno-rentowych oraz liczby spraw, w których 
wolna od zajęcia pozostała jedynie kwota określona w przepisie art. 141 ust. 1 ustawy 
o emeryturach i rentach. W sprawozdaniach statystycznych wyszczególnia się tylko 
kwoty wyegzekwowane na skutek zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz innych wierzy-
telności i praw majątkowych.

Zróżnicowanie wysokości kwoty wolnej od zajęcia w przypadku egzekucji z wyna-
grodzenia za pracę i kwoty wolnej od zajęcia w przypadku egzekucji ze świadczeń eme-
rytalno-rentowych wynika z odmienności sytuacji społecznej i rodzinnej tych kategorii 
dłużników. Przyjęta regulacja zakłada, że dłużnik będący pracownikiem przeznacza 
uzyskane wynagrodzenie za pracę na utrzymanie całej rodziny, w tym na zaspokojenie 
potrzeb dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Natomiast emeryci 
i renciści, co do zasady, świadczenia uzyskiwane z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych przeznaczają na zaspokojenie własnych potrzeb. W przypadku pracowników do-
chód uzyskiwany z wynagrodzenia za pracę jest dzielony na pracownika i osoby pozo-
stające na jego utrzymaniu, a w przypadku rencisty lub emeryta dochód ten z reguły 
przypada na jego rzecz. Z podobnych względów zróżnicowanie są kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę i najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

Należy też dodać, że podwyższenie kwoty wolnej od zajęcia w przypadku egzeku-
cji ze świadczeń emerytalno-rentowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę skutkowałoby znacznym zwiększeniem bezskutecznych egzekucji. Tymczasem 
regulacja zwolnień z egzekucji musi uwzględniać także prawa wierzycieli do zaspoko-
jenia ich roszczeń, które ponadto w przeważającej części mają źródło w dobrowolnie 
zaciąganych przez dłużników zobowiązaniach.

Niekorzystne skutki ewentualnego zrównania kwot wolnych od zajęcia ponosiliby 
nie tylko wierzyciele, którzy nie mogliby uzyskać zaspokojenia swych roszczeń z tych 
świadczeń, ale także emeryci i renciści, których zdolność kredytowa uległaby znacz-
nemu zmniejszeniu.

Ponieważ opisane zróżnicowanie sytuacji prawnej dłużników będących pracowni-
kami oraz emerytami lub rencistami znajduje uzasadnienie, dotychczas nie podjęto 
prac zmierzających do wprowadzenia zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Janiny Sagatowskiej, 
Wiesława Dobkowskiego, Bogdana Pęka, 

Przemysława Błaszczyka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Posłowie na Sejm Adam Kwiatkowski i Adam Małecki skierowali w dniu 

12 grudnia 2013 r. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
na szkodę Polskich Linii Lotniczych LOT do Prokuratury Rejonowej War-
szawa-Ochota. Zawiadomienie wskazywało na poważne nieprawidłowości 
w zarządzaniu spółką.

Prosimy Pana Prokuratora Generalnego o informację, czy prokuratura 
podjęła jakieś czynności w tej sprawie, a jeśli tak, to jakie.

Z poważaniem 
Marek Martynowski  Janina Sagatowska 
Grzegorz Wojciechowski  Wiesław Dobkowski 
Robert Mamątow  Bogdan Pęk 
Krzysztof Słoń   Przemysław Błaszczyk 
Henryk Górski   Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź

Warszawa, 21.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 26 lutego 2014 r., przy którym 

zostało przekazane oświadczenie senatora Marka Martynowskiego i innych senatorów 
Rzeczypospolitej Polskiej złożone na 49. posiedzeniu Senatu w dniu 20 lutego 2014 r., 
uprzejmie informuję, że zawiadomienie z dnia 12 grudnia 2013 r. o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa na szkodę Polskich Linii Lotniczych LOT SA złożone przez Macieja 
Małeckiego, Dawida Jackiewicza i Adama Kwiatkowskiego posłów na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie zostało 
zarejestrowane za numerem 1 Ds. 926/13 w tejże jednostce.

Decyzją Prokuratora Okręgowego w Warszawie postępowanie 1 Ds. 926/13 Pro-
kuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie zostało przejęte do prowadzenia 
przez Wydział VI Prokuratury Okręgowej w Warszawie i zostało zarejestrowane pod 
numerem VI Ds. 408/13.

W związku z treścią przedmiotowego zawiadomienia, stosownie do treści art. 307 
§1 k.p.k. zwrócono się do Prezesa Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT SA o szereg 
informacji w celu zweryfikowania tez w nim zawartych.
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Postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 r. wszczęto śledztwo w sprawie:
1) sprowadzenia w okresie od marca do listopada 2013 r. i w okresie późniejszym 

w Warszawie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody 
majątkowej PLL LOT SA przez osoby zarządzające ww. przedsiębiorstwem po-
przez niedopełnienie obowiązków i nadużycie udzielonych im uprawnień, pole-
gających na likwidacji komórki przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za obliczanie 
emisji CO2 i zlecenie powyższego obowiązku podmiotowi powiązanemu z człon-
kiem Zarządu PLL LOT SA mimo braku doświadczenia w realizacji podobnych 
zadań, co spowodowało zaległości w realizacji obowiązków PLL LOT SA w zakre-
sie rozliczania emisji dwutlenku węgla, tj. o czyn z art. 296 §1a k.k.;

2) sprowadzenia w dniu 25 lipca 2012 r. i w okresie późniejszym w Warszawie 
bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej 
PLL LOT SA przez osoby zarządzające ww. przedsiębiorstwem poprzez niedo-
pełnienie obowiązków i nadużycie udzielonych im uprawnień, polegających na 
zawarciu umowy ze spółką Monarch Aircraft Engineering Limited na obsługę 
serwisową samolotów Boeing 787 Dreamliner, która była niekorzystna dla za-
mawiającego, tj. o czyn z art. 296 §1a k.k.;

3) sprowadzenia w bliżej nieokreślonym czasie nie później niż w dniu 12 grudnia 
2013 r. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach PLL LOT SA przez osoby 
zarządzające ww. przedsiębiorstwem poprzez niedopełnienie obowiązków i nad-
użycie udzielonych im uprawnień, poprzez dopuszczenie do wyłączenia z eks-
ploatacji leasingowanych samolotów marki Embraer E-170 i wydzierżawienie 
samolotów typu Bombardier Q400 na podstawie umowy z Eurolot SA, co spo-
wodowało szkodę w kwocie nie mniejszej niż 66 mln zł, tj. o czyn z art. 296 §1 
i 3 k.k.

Postępowanie przygotowawcze w niniejszej sprawie jest w toku.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Zbigniewa Meresa

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Władze miasta oraz mieszkańcy Piekar Śląskich zwrócili się do mojego 

biura senatorskiego z prośbą o pomoc w sprawie niebezpiecznych wysypisk 
odpadów zlokalizowanych w dzielnicach Brzeziny Śląskie przy ul. Roździeń-
skiego i Brzozowice przy ul. Konarskiego. Punktem wyjścia jest przedsiębior-
stwo, które przywozi i wbudowuje w teren odpady komunalne i inne, zamiast 
bezpiecznie zrekultywować ten teren. Mieszkańcy domagają się podjęcia 
działań, które zapobiegną dalszej degradacji środowiska naturalnego i szkod- 
liwym wpływom na zdrowie oraz życie mieszkańców Piekar Śląskich.

Z przekazanych mi informacji wynika, iż jednym z problemów jest obecny 
stan prawny, ponieważ decyzja dotycząca przetwarzania odpadów nie musi 
być opiniowana przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowa-
dzenia działalności. Co więcej, marszałek nie ma obowiązku informowania 
o wydanych decyzjach. Tym samym dochodzi do sytuacji, w której starosta 
nie wie, co się dzieje na jego terenie.

Następnym problemem jest fakt, iż w decyzjach zezwalających na prze-
twarzanie odpadów polegające na wypełnianiu terenów niekorzystnie prze-
kształconych dopuszcza się do wykorzystywania między innymi odpad bę-
dący przesiewką po sortowaniu odpadów komunalnych.

Ponadto miasto nie zostało nawet poinformowane o wydaniu przez mar-
szałka decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów polegające na wy-
pełnieniu terenów niekorzystnie przekształconych w Piekarach Śląskich, nie 
wspominając o ewentualnych konsultacjach z mieszkańcami czy opiniowa-
niu planowanego przedsięwzięcia przez przedsiębiorstwo, które uzyskało to 
zezwolenie.

W trosce o dobro mieszkańców Piekar Śląskich i stan środowiska natu-
ralnego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące 
pytania.

Jaka jest możliwość podjęcia skutecznej interwencji w sprawie zagrożeń 
występujących na terenie Piekar Śląskich?

Jakie działania zostały podjęte przez odpowiednie organy państwowe 
w celu zaprzestania nielegalnego składowania odpadów na terenie Piekar 
Śląskich?

Z poważaniem 
Zbigniew Meres

Odpowiedź

Warszawa, 20 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Meresa na 49. po-

siedzeniu Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie niebezpiecznych wysypisk odpa-
dów zlokalizowanych w dzielnicach Brzeziny Śląskie przy ul. Roździeńskiego i Brzozo-
wice przy ul. Konarskiego w Piekarach Śląskich, niniejszym wyjaśniam.
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Na terenach poprzemysłowych w Piekarach Śląskich w dzielnicach Brzeziny Ślą-
skie przy ul. Roździeńskiego i Brzozowice przy ul. Konarskiego prowadzona jest dzia-
łalność w zakresie wytwarzania i przetwarzania odpadów przez kilkanaście podmio-
tów wykonujących rozbiórkę starych hałd odpadów z górnictwa i hutnictwa metali 
nieżelaznych, przerabiających wytworzone odpady na kruszywa drogowe oraz prowa-
dzących przetwarzanie odpadów na niekorzystnie przekształconych terenach.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 21 z późn. zm.) prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania 
odpadów wymaga uzyskania zezwolenia (ust. 1). Zezwolenie na zbieranie odpadów 
i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy od-
powiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów (ust. 2).

Na podstawie art. 41 ust. 3 organem właściwym jest:
1) marszałek województwa:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie 
odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształco-
nych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest 
nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub 
zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
2) starosta – w pozostałych przypadkach.
Z ww. przepisów ustawy o odpadach nie wynika obowiązek uzgadniania zezwoleń 

na przetwarzanie odpadów wydawanych przez marszałka województwa ze starostą 
właściwym ze względu na miejsce planowanej działalności w zakresie przetwarzania 
odpadów ani prowadzenia konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie. Moż-
liwość udziału społeczeństwa jest zagwarantowana dla planowanych przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ww. usta-
wy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także dla 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (jeżeli 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zo-
stał stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przedmiotowej ustawy), na etapie postę-
powania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia.

Jednocześnie na podstawie art. 46 ust. 1 ww. ustawy o odpadach właściwy organ 
odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

1) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;
2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
3) jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.
Również na wydobycie odpadów ze zwałowiska odpadów konieczne jest uzyskanie 

zgody właściwego organu (art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach). Zgodę na wydo-
bycie odpadów na wniosek wydaje marszałek województwa, a w przypadku przed-
sięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowi-
ska (art. 129 ust. 1 ustawy o odpadach). Przytoczone powyżej przepisy nie wymagają 
uzgodnienia treści wydawanej decyzji z przedstawicielami samorządu terytorialnego.

Ponadto należy wyjaśnić, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacja-
mi i urządzeniami (Dz. U. nr 49 poz. 356) do wypełniania terenów niekorzystnie prze-
kształconych w procesie odzysku R14 dopuszcza się stosowanie odpadów z mecha-
nicznej obróbki odpadów tylko o kodzie 19 12 09 – minerały (np. kamienie, piasek). 
Problemem jest klasyfikowanie pod ww. kodem, przez podmioty prowadzące przetwa-
rzanie odpadów na niekorzystnie przekształconych terenach w Piekarach Śląskich, 
odpadów pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zawierających w składzie 
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substancje organiczne, które winny być klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 12 12 
– inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Odnosząc się do pytań senatora Zbigniewa Meresa o wskazanie możliwości podję-
cia skutecznej interwencji w sprawie zagrożeń występujących na terenie Piekar Ślą-
skich oraz o przekazanie informacji o działaniach podjętych przez organy państwowe 
w celu zaprzestania nielegalnego składowania odpadów na tym terenie, informuję, że 
sprawa od 2011 r. była przedmiotem licznych kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Katowicach. W wyniku ustaleń kontroli, Śląski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska podejmował działania zgodnie z posiadanymi kom-
petencjami lub kierował wystąpienia do właściwych organów w celu spowodowania 
usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów ochrony środowiska.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli przeprowadzonych w latach 2011–2012 
naruszeniami przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach dotyczącymi 
prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów bez wymaganego zezwolenia, 
Śląski WIOŚ wydał decyzje karne w trybie art. 79b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy dla nastę-
pujących podmiotów gospodarczych:

∙ STAL-MOT Henryk Łukasik z siedzibą w Siewierzu (kara zapłacona),
∙ DALIAN Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (kara w egzekucji),
∙ Polskie Kruszywa Drogowe z siedzibą w Sosnowcu (kara w egzekucji).
Ponadto w związku z przekazywaniem odpadów zalegających na terenie hałdy 

w Piekarach Śląskich podmiotom, które nie uzyskały wymaganych zezwoleń w za-
kresie gospodarowania odpadami, Śląski WIOŚ wydał decyzje karne w trybie art. 79b 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach dla następujących podmio-
tów gospodarczych:

∙ Revelacja Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (decyzja w odwołaniu),
∙ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach (decyzja 

w odwołaniu).
Pozostałe działania Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wo-

bec firm prowadzących działalność z naruszeniem przepisów ochrony środowiska na 
terenach poprzemysłowych w Piekarach Śląskich w dzielnicach Kamień-Brzozowice 
i Brzeziny były następujące.

I) Wobec firmy EKOL-MET Sp. z o.o. w Katowicach wykonującej niwelację dział-
ki nr 965/20 w Piekarach Śląskich poprzez zasypywanie obszarów podmokłych 
i rozplantowywanie na nich stłuczki szklanej zanieczyszczonej odpadami, ziemi 
z wykopów pobieranej z innych obszarów działki, a także odpadów o charakte-
rze komunalnym i innych odpadów poprodukcyjnych:
– wydanie decyzji ustalającej karę za prowadzanie działalności w zakresie prze-

twarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia. Decyzja stała się prawo-
mocna w dniu 10 października 2013 r. i została skierowana do egzekucji

– wystąpienie do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 maja 2013 r. 
o wszczęcie postępowania w sprawie nakazania posiadaczowi odpadów ich 
usunięcia z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowa-
nia w trybie art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Prezydent 
Miasta Piekary Śląskie wydał decyzję z dnia 9 lipca 2013 r. w przedmiotowej 
sprawie, która została uchylona do ponownego rozpatrzenia przez Samorzą-
dowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach.

– skierowanie wystąpienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go w Piekarach Śląskich z dnia 2 maja 2013 r. o podjęcie działań zgodnie 
z kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego, z uwagi 
na prowadzenie przez Spółkę niwelacji terenu powodującej przekształcenie 
powierzchni wbrew decyzji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 lip-
ca 2012 r. o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do 
robót budowlanych. PINB w Piekarach Śląskich postanowieniem z dnia 
11 czerwca 2013 r. odmówił wszczęcia postępowania w przedmiotowej spra-
wie uzasadniając, że samo nawiezienie materiału odpadowego i wyrównanie 
nim terenu działki nie stanowi robót budowlanych.
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– wydanie zarządzenia pokontrolnego z dnia 29 kwietnia 2013 r. zobowią-
zującego Spółkę do zaprzestania przyjmowania odpadów na teren działki 
925/20 w Piekarach Śląskich i niedopuszczania do deponowania na tej 
działce odpadów przez nieznanych sprawców. Spółka poinformowała Ślą-
skiego WIOŚ o realizacji przedmiotowego zarządzenia pokontrolnego oraz 
zobowiązała się do zaprzestania przyjmowania odpadów stłuczki szklanej 
na swoją działkę.

II) Wobec firmy ECO Mercatus Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, która 
objęła działki nr 213/22, 214/22, 215/22,1378/22 dawnej hałdy hutniczej 
w Piekarach Śląskich przy ul. Konarskiego (wniesione do Spółki aportem 
przez właścicieli Jacek Tylus i Tomasz Mucha – zajęte wcześniej przez ko-
mornika sądowego), współpracującej z EKOL-MET Sp. z o.o. w ramach kon-
sorcjum:
– wydanie zarządzenia pokontrolnego z dnia 14 maja 2013 r. zobowiązują-

cego Spółkę do zaprzestania przyjmowania odpadów na teren w Piekarach 
Śląskich bez uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie gospodaro-
wania odpadami oraz przypominające o zakazie wydobywania odpadów ze 
składowiska i ich odzysku na cele kruszyw bez stosownego zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów. Spółka poinformowała Śląskiego WIOŚ o realizacji 
obowiązków określonych w przedmiotowym zarządzeniu pokontrolnym.

– wystąpienie do Małopolskiego WIOŚ o przeprowadzenie rozpoznania czy 
PUK van Gansenwinkel w Krakowie (do której ECO Mercatus Sp. z o.o. 
zwróciła odpady z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 09) 
poprawnie gospodaruje odpadami, a także o ustalenie czy ilość odpadów 
przekazanych pierwotnie firmie ECO Mercatus Sp. z o.o. została zwrócona 
w całości i w jaki sposób została ostatecznie zagospodarowana.

III) Wobec firmy PPHU MIR Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, prowadzącej dzia-
łalność w zakresie odzysku odpadów wykorzystywanych do rekultywacji te-
renu zdegradowanego działalnością górniczą na dzierżawionych działkach 
o nr 3806/363, 3804/364, 319, 923/318, 970/317, 1184/318, 2071/320, 
2074/322, 2075/322 przy ul. Roździeńskiego w Piekarach Śląskich:
– wydanie w dniu 10 października 2013 r. decyzji ustalającej karę za prze-

twarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia (na terenie działek 
nr 1493/361 i 1494/363 w Piekarach Śląskich) oraz decyzji ustalającej 
karę za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem 
na odzysk odpadów. Spółka złożyła odwołania od ww. decyzji. Sprawy są 
w toku.

– wydanie zarządzenia pokontrolnego zobowiązującego Spółkę do prowadze-
nia odzysku odpadów zgodnie z warunkami posiadanej decyzji zezwalają-
cej na odzysk odpadów w zakresie rodzajów odpadów dopuszczonych do 
odzysku oraz zakazujące prowadzenia odzysku odpadów na terenie działek 
nr 1493/361 i 1494/363 bez uzyskania stosownego zezwolenia na prze-
twarzanie odpadów. Inne obowiązki zawarte w przedmiotowym zarządze-
niu pokontrolnym dotyczyły zabezpieczenia terenu przed dostępem osób 
postronnych, prowadzenia prawidłowej ewidencji odpadów, przedstawienia 
pomiarów wskaźnika zagęszczenia utworzonej warstwy odpadów oraz po-
miarów aktualnej rzędnej wierzchowiny rekultywowanego terenu w odnie-
sieniu do rzędnej projektowanej. Z akt sprawy wynika, że Spółka nie poin-
formowała Śląskiego WIOŚ o realizacji przedmiotowego zarządzenia. Zgod-
nie z art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.), kto w wyznaczonym 
terminie nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie 
wykonania zarządzeń pokontrolnych, podlega karze aresztu, ograniczenia 
wolności lub grzywny.

IV) Wobec firmy NOALPA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie prowadzącej pra-
ce na starej hałdzie na terenie byłych ZGH Orzeł Biały przy ul. Konarskiego 
w dzielnicy Brzozowice, której działalność polega na wydobywaniu odpadów ze 
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zwałowiska, przetwarzaniu pozyskanych odpadów czyli odzysku polegającym 
na wytwarzaniu kruszywa oraz odzysku odpadów poza instalacjami w celu re-
kultywacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową, na podstawie 
decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1381/OS/2013 z dnia 28 czerw-
ca 2013 r. udzielającej zgody na wydobywanie odpadów z hałdy zlokalizowa-
nej na terenie działki 1213/22 oraz decyzji Marszałka Województwa Śląskiego 
Nr 1382/OS/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. udzielającej zezwolenia na prze-
twarzanie (odzysk) odpadów na terenie tej samej działki:
– wystąpienie z wnioskiem do Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich 

oraz Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich o wzmożenie kontroli w tym 
rejonie, sprawdzanie pojazdów transportujących odpady na teren prowa-
dzenia prac przez ww. firmę i niedopuszczanie do deponowania odpadów 
o charakterze odpadów komunalnych na terenie ww. działki. Straż Miejska 
zadeklarowała prowadzenie działań zmierzających od obserwacji i kontroli 
przedmiotowego terenu w ramach współpracy z funkcjonariuszami Komen-
dy Miejskiej Policji, według planu działań kontrolno-prewencyjnych opra-
cowanego przez Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich.

– wydanie decyzji ustalającej karę za gospodarowanie odpadami niezgodnie 
z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, w związku z przyję-
ciem i skierowaniem do odzysku poza instalacjami na działkę ewidencyjną 
nr 1213/22, odpadów nieujętych w posiadanej decyzji.

– wystąpienie do Marszałka Województwa Śląskiego o cofnięcie decyzji 
Nr 1382/OS/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. zezwalającej na przetwarza-
nie odpadów, tj. o zastosowanie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, z uwagi na kierowanie przez podmiot do odzysku od-
padów nieujętych w tej decyzji. Równocześnie, w ww. wystąpieniu, Śląski 
WIOŚ zwrócił uwagę, że w przedmiotowej decyzji Marszałka Województwa 
Śląskiego, nie zostały określone i zatwierdzone kierunki prowadzonej re-
kultywacji oraz nie jest znana wysokość rzędnej, do której ww. teren zosta-
nie zniwelowany odpadami, przy braku zatwierdzonego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu hałdy. Z akt sprawy wynika, 
że Marszałek Województwa wezwał firmę NOALPA Sp. z o.o. na podstawie 
art. 47 ust. 1 ww. ustawy do niezwłocznego usunięcia naruszeń i do pisem-
nego poinformowania o poczynionych działaniach. Postępowanie Marszał-
ka jest w toku.

– wydanie zarządzenia pokontrolnego zobowiązującego Spółkę m.in. do przed-
stawienia dowodów potwierdzających wytwarzanie z odpadów pozyskanych 
z hałdy kruszywa o charakterze produktu (tj. odnośnie do utraty statu-
su odpadu) oraz prowadzenia ewidencji odpadów wydobywanych z hałdy, 
na które podmiot udzielił odpowiedzi do Śląskiego WIOŚ. Z akt sprawy 
wynika, że Spółka poinformowała Śląskiego WIOŚ o realizacji przedmio-
towego zarządzenia pokontrolnego. Z informacji przekazanej przez Spółkę 
wynika, że zobowiązano się do zaprzestania przyjmowania odpadu o kodzie 
19 12 09 – minerały (np. kamienie i piasek), mimo posiadania zezwole-
nia na przetwarzanie takiego rodzaju odpadu, w celu uniknięcia podejrzeń 
o przetwarzaniu odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmie-
szane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11. Ponadto Spółka przedstawiła Śląskiemu WIOŚ 
wyniki badań kruszyw otrzymanych w procesie przetwarzania wydobytych 
odpadów z hałdy oraz wyniki badań odpadów stosowanych w prowadzo-
nym procesie rekultywacji terenu.

– przekazanie informacji o wynikach kontroli do Prezydenta Miasta Piekary 
Śląskie ze zwróceniem uwagi na konieczność określenia sposobu docelo-
wego zagospodarowania terenu hałdy. Z informacji Śląskiego WIOŚ wynika 
bowiem, że studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy, dla terenu, na którym znajduje się hałda, przewiduje 
obszary zielone.
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Podsumowując wyjaśniam, że poleciłem służbom Inspekcji Ochrony Środowiska 
objęcie specjalnym nadzorem sprawy gospodarowania odpadami na terenach poprze-
mysłowych w Piekarach Śląskich w dzielnicach Kamień-Brzozowice i Brzeziny. Śląski 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie kontynuował działania w związku 
z naruszeniami przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działal-
ność na ww. terenach. W dniu 12 marca 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach rozpoczął kontrolę sprawdzającą realizację zarządzeń po-
kontrolnych przez firmę NOALPA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W najbliższym 
czasie zaplanowano również kontrolę działalności firmy ECO-GRAM Ismael Bącławek 
z siedzibą w Bytomiu, która, jak wynika z informacji Urzędu Miasta w Piekarach Ślą-
skich, przyjęła odpady w postaci popiołów lotnych na teren działki nr 965/20 przy 
ul. Konarskiego w Piekarach Śląskich niezgodnie z posiadaną decyzją Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Sławomir Marek Brodziński



49. posiedzenie Senatu w dniu 20 lutego 2014 r.118

Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka 
oraz senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Według „Raportu końcowego II etapu ekspertyzy, mającej na celu an-
kietyzację istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych MBP”, wykonanego na zlecenie 
RDOŚ, jak również „Opinii techniczno-technologicznej dotyczącej możliwości 
zastosowania technologii kompostowania w rękawach foliowych do prze-
twarzania odpadów komunalnych”, przygotowanej w 2010 r. na zlecenie 
NFOŚ, technologia kompostowania w rękawach nie będzie spełniała wyma-
gań stawianych stabilizacji odpadów pochodzących z mechanicznej obróbki 
zmieszanego strumienia odpadów komunalnych, ponieważ nie jest kompo-
stowaniem w systemie zamkniętym, nie umożliwia właściwego monitorin-
gu jakości oraz oczyszczania powietrza procesowego, a także nie powoduje 
pełnego unikania powstawania warunków beztlenowych w przetwarzanych 
odpadach oraz termicznej izolacji procesu kompostowania.

W wymienionych ekspertyzach stwierdza się, że takie instalacje otrzy-
mują pozwolenia na funkcjonowanie, a co więcej, składane są już wnioski 
o uznanie ich za instalacje regionalne. Informacje te zostały niestety potwier-
dzone. Opisana sytuacja może powodować, że odpady komunalne nie będą 
trafiać do istniejących i obecnie budowanych instalacji stałych, spełniają-
cych wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie mechaniczno-bio-
logicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Instalacje 
te, posiadające hermetyczne hale, są o wiele droższe w budowie i eksploata-
cji, dlatego też nie wytrzymają konkurencji cenowej z rękawami foliowymi. 
Wiele ze wspomnianych instalacji zostało wybudowanych z wykorzystaniem 
funduszy z Unii Europejskiej i niewykorzystanie tych obiektów – z powodu 
braku odpadów – w okresie trwałości projektu może spowodować koniecz-
ność zwrotu tych środków. Wypieranie z rynku instalacji lepszych, spełnia-
jących wymogi prawa, przez instalacje gorsze i prowizoryczne, niespełniają-
ce odpowiednich wymagań, może spowodować, że wprowadzenie nowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie umożliwi uzyskania 
zakładanych efektów, a zniechęceni tym mieszkańcy nie będą chcieli współ-
pracować z władzami publicznymi w dążeniu do osiągnięcia zakładanych 
poziomów odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Rodzi się więc pytanie, czy instalacje do biologicznej stabilizacji frakcji 
podsitowej z odpadów komunalnych polegającej na tlenowym komposto-
waniu w rękawach foliowych spełniają krajowe i unijne wymogi prawne, 
w szczególności wymogi wynikające z rozporządzenia w sprawie mecha-
niczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
z dnia 11 września 2012 r.?

Andrzej Misiołek 
Leszek Piechota
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Odpowiedź

Warszawa, 27.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku ze wspólnym oświadczeniem złożonym przez senatorów Andrzeja Mi-

siołka i Leszka Piechotę, przekazanym przez Pana Bogdana Borusewicza, Marszałka 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia 26 lutego 2014 r., znak: BPS/043-49-
-2138/14, w sprawie możliwości biologicznego przetwarzania odpadów z wykorzysta-
niem technologii rękawów foliowych, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk

Stanowisko w sprawie wspólnego oświadczenia 
złożonego przez senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka Piechotę 

podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2014 r., znak: BPS/043-49-2138/14, 
przekazujące wspólne oświadczenie złożone przez senatorów Andrzeja Misiołka i Lesz-
ka Piechotę podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie 
możliwości biologicznego przetwarzania odpadów z wykorzystaniem technologii ręka-
wów foliowych w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Podczas planowania gospodarki odpadami komunalnymi na danym terenie należy 
mieć na uwadze przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). W myśl założeń nowego sys-
temu gospodarki odpadami komunalnymi, odpady komunalne mogą być przetwarza-
ne wyłącznie w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych, 
o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgod-
nie z przedmiotową definicją, regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komu-
nalnych jest zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej 
do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 
120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub tech-
nologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz zapewniający np. mecha-
niczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie 
ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części 
do odzysku.
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Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicz-
nego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpa-
dów powstających z tych procesów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środo-
wiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052).

Na podstawie §8 przedmiotowego rozporządzenia, instalację istniejącą lub dla któ-
rej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie rozpo-
rządzenia, a która nie spełnia tych wymagań, należy dostosować do wymagań okreś- 
lonych w rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejścia 
w życie rozporządzenia.

Jednym z warunków uznania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarza-
nia zmieszanych odpadów komunalnych za instalację regionalną jest spełnienie wy-
magań najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Prowadzący instalację, któ-
ra nie podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zobowiązany jest 
do spełnienia co najmniej warunków określonych w art. 143 ustawy – Prawo ochro-
ny środowiska, co oznacza, że dana technologia powinna spełniać wymagania, przy 
których określaniu uwzględnia się w szczególności: stosowanie substancji o małym 
potencjale zagrożeń, efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, zapewnienie 
racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, stosowanie 
technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających 
odpadów, rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, wykorzystywanie porównywalnych pro-
cesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, postęp 
naukowo-techniczny.

Natomiast instalacje regionalne podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego, zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, zobo-
wiązane są do spełnienia wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszych 
dostępnych technik określonych w opracowanym na poziomie Unii Europejskiej do-
kumencie referencyjnym BAT Waste Treatments Industries z sierpnia 2006 roku.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ww. ustawy – Prawo ochrony środowiska, pozwolenia 
zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu 
na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanie-
czyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
Rodzaje instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego okreś- 
lone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

W związku z powyższym, jeżeli regionalna instalacja do przetwarzania odpadów ko-
munalnych, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach, spełnia wymagania 
pkt 5.3 załącznika do ww. rozporządzenia, czyli jest instalacją do unieszkodliwiania, 
z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania 
ponad 50 ton odpadów na dobę, wówczas objęta jest obowiązkiem uzyskania pozwole-
nia zintegrowanego, a co za tym idzie musi spełniać wymagania najlepszej dostępnej 
techniki, o których mowa w art. 204 i 207 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów ko-
munalnych, które spełniają wymagania ww. przepisów prawnych, mogą funkcjono-
wać jako instalacje regionalne.

Jako narzędzie pomocnicze dla organów administracji publicznej przy wydawa-
niu decyzji dotyczących instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmie-
szanych odpadów komunalnych, a także dla podmiotów korzystających ze środowi-
ska przy wyborze właściwej, spełniającej wszystkie obowiązujące wymagania prawne 
technologii w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów, została opracowana eks-
pertyza dokonująca przeglądu wszystkich instalacji do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) w Polsce. Raport końcowy 
z przedmiotowej pracy zawiera m.in. szczegółową analizę zgodności dostępnych na 
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rynku technologii do biologicznego przetwarzania odpadów ze wszystkimi obowiązują-
cymi wymaganiami prawnymi w przedmiotowym zakresie i stanowi poszerzenie bazy 
wiedzy dla organów ochrony środowiska i podmiotów gospodarczych.

Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmiesza-
nych odpadów komunalnych. Projekt przedmiotowego rozporządzenia od dnia 5 mar-
ca br. jest poddawany konsultacjom i każdy podmiot ma możliwość zgłoszenia do nie-
go uwag.

Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną dokładnie przeanalizowane, natomiast stano-
wisko resortu do nich zostanie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa 
Środowiska.

W świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mecha-
niczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych technologia przetwarza-
nia odpadów z wykorzystaniem rękawów foliowych nie spełnia obecnie określonych 
wymagań, jednakże w pracach nad przygotowywaniem nowego rozporządzenia ta 
technologia zostanie gruntownie przeanalizowana z wykorzystaniem wszelkiej dostęp-
nej wiedzy.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

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

Szanowna Pani Premier!
Postanowienia art. 13 pkt 1 ppkt h rozporządzenia (WE) nr 561/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie har-
monizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 
drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 
2135/98, jak też uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (DzU 
UE L z dnia 11 kwietnia 2006 r.), dopuszczają możliwość, o ile nie zagraża to 
osiągnięciu celów określonych w art. 1 rozporządzenia, wprowadzenia przez 
każde państwo członkowskie wyjątków od przepisów art. 5–9 rozporządze-
nia i uzależnienia tych wyjątków od spełnienia indywidualnych warunków 
na swoim terytorium lub – w porozumieniu z zainteresowanymi państwa-
mi – na terytorium innego państwa członkowskiego. Możliwość odstąpienia 
od stosowania przepisów art. 5–9 rozporządzenia dotyczy między innymi 
przewozów wykonywanych pojazdami używanymi w związku z odpro-
wadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń 
zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność, utrzymaniem i kontrolą dróg, 
zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem, usługami 
telegraficznymi i telefonicznymi, nadawaniem programów radiowych i tele-
wizyjnych oraz wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub 
telewizyjnych.

Mając na uwadze zapisy art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o czasie pracy kierowców, należy dojść do wniosku, iż polski ustawodaw-
ca skorzystał z możliwości wprowadzenia wyjątków od przepisów art. 5–9 
wskazanego rozporządzenia między innymi w odniesieniu do przewozów 
wykonywanych pojazdami używanymi w związku ze zbieraniem odpadów 
z gospodarstw domowych i ich wywozem. Jednak żaden ze wskazanych tu 
aktów prawnych nie definiuje pojęcia gospodarstwa domowego.

Proszę zatem o udzielenie informacji, jak na gruncie wymienionych 
aktów prawnych należy interpretować pojęcie gospodarstwa domowego, 
z którego przedsiębiorcy na zlecenie gmin wykonują usługi polegające na 
wywozie odpadów komunalnych. Ma to bowiem istotne znaczenie w przy-
padku próby rozstrzygnięcia, czy jest obowiązek zastosowania przez wy-
żej wymienionych przedsiębiorców regulacji dotyczących przerw w czasie 
pracy kierowców. Konieczne jest bowiem rozstrzygnięcie, czy w odniesieniu 
do kierowców zatrudnionych u przedsiębiorców wykonujących usługi wywo-
zu odpadów komunalnych zastosowanie będzie miał art. 7 rozporządzenia, 
wskazujący na konieczność zastosowania czterdziestopięciominutowych 
przerw co cztery i pół godziny, czy jedynie art. 13 ustawy o czasie pracy 
kierowców, wskazujący na przerwy po sześciu kolejnych godzinach pracy 
kierowcy w wymiarze nie krótszym niż trzydzieści minut, w przypadku gdy 
liczba godzin pracy nie przekracza dziewięciu godzin, oraz w wymiarze nie 
krótszym niż czterdzieści pięć minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy 
wynosi więcej niż dziewięć godzin.

Z poważaniem 
Rafał Muchacki
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Odpowiedź

Warszawa, 10 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Nawiązując do przekazanego przy piśmie BPS/043-49-2139/14 Oświadczenia 

złożonego przez senatora p. Rafała Muchackiego na 49. posiedzeniu Senatu w dniu 
20 lutego 2014 r. uprzejmie informuję, co następuje.

Pojęcie „gospodarstwa domowego” nie zostało zdefiniowane w rozporządzeniu (WE) 
nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogo-
wego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, 
jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L 102 
z 11.04.2006 s. 1) ani w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1155 i z 2013 r. poz. 567). Jednakże analiza innych aktów nor-
matywnych na potrzeby art. 13 lit. h ww. rozporządzenia pozwala przyjąć, że gospo-
darstwem domowym jest grupa osób wspólnie zamieszkujących w budynku mieszkal-
nym jednorodzinnym lub jedna osoba zamieszkująca w takim budynku.

W związku z tym wyłączenie z obowiązku rejestrowania czasu prowadzenia pojaz-
du, obowiązkowych przerw i okresów odpoczynku w odniesieniu do przewozów wy-
mienionych w art. 13 lit. h rozporządzenia (WE) nr 561/2006 dotyczy zbierania odpa-
dów i ich wywozu z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wyłączenie to powoduje, że do kierowców wykonujących wymienione wyżej prze-
wozy nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006, lecz przepisy 
ustawy o czasie pracy kierowców, w tym przepisy określające wymiar czasu pracy, 
przerw przeznaczonych na odpoczynek oraz dobowego i tygodniowego odpoczynku.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji reguluje metody 

prowadzenia egzekucji w sprawach, w których tytułem wykonawczym jest 
decyzja administracyjna. Procedury administracyjne dopuszczają prowadze-
nie postępowań w stosunku do osób nieobecnych, czyli takich, których adres 
aktualnego zamieszkania jest nieznany. Zatem możliwe jest – i często w prak-
tyce stosowane – przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego 
jedynie przy udziale kuratora do doręczeń ustanowionych przez sąd na pod-
stawie art. 34 §1 k.p.a. Niemniej w dalszej kolejności zasadne jest wykona-
nie decyzji, która na przykład zobowiązywałaby dłużnika do zapłaty.

W takiej sytuacji powstaje wątpliwość, czy organ egzekucyjny powinien 
zwrócić tytuł wykonawczy, ponieważ nie podano adresu dłużnika, czy też 
organ powinien wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora do doręczeń dla 
dłużnika na potrzeby postępowania egzekucyjnego. Wątpliwość budzi to, czy 
w praktyce powinno być dopuszczane wszczęcie postępowania egzekucyjne-
go poprzez doręczenie tytułu wykonawczego kuratorowi do doręczeń, z pomi-
nięciem prawa strony do powzięcia wiedzy o toczącym się postępowaniu.

W związku z powyższym proszę o udzielenie wyjaśnień w następują-
cych sprawach. 

Czy dopuszczalne jest wszczęcie administracyjnego postępowania egze-
kucyjnego wobec osoby nieobecnej? I czy organ egzekucyjny ma obowiązek 
występowania do sądu o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, czy 
też organ egzekucyjny nieznający miejsca pobytu dłużnika obowiązany jest 
dokonać zwrotu tytułu wykonawczego?

Z poważaniem 
Rafał Muchacki

Odpowiedź

Warszawa, 4 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z przekazanym przy piśmie z dnia 26 lutego 2014 r. nr BPS/043- 
-49-2140/14 oświadczeniem Pana Senatora Rafała Muchackiego w sprawie ustalenia 
przedstawiciela dla osoby nieobecnej w administracyjnym postępowaniu egzekucyj-
nym uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z art. 26 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) organ egzekucyjny 
wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wysta-
wionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. 
Tytuł wykonawczy zawiera oznaczenie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego 
i jego adresu (art. 27 §1 pkt 2 ustawy). Wskazanie w tytule wykonawczym nieak-
tualnego adresu zamieszkania zobowiązanego uzasadnia odmowę przystąpienia do 
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egzekucji. Na wierzycielu spoczywa bowiem obowiązek ustalenia niezbędnych danych 
zobowiązanego umożliwiających wszczęcie egzekucji administracyjnej w stosunku do 
zobowiązanego.

Występowanie przez organ egzekucyjny do sądu w trybie art. 34 §1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 
z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla „osoby nieobecnej”, o ile przedstawiciel 
nie został już wyznaczony, nie byłoby jednak zasadne w każdym przypadku. Jest to na-
tomiast uzasadnione w sytuacji, gdy pomimo braku możliwości ustalenia aktualnego 
miejsca zamieszkania zobowiązanego organ egzekucyjny ustali jego składniki majątko-
we, z których możliwe jest przeprowadzenie egzekucji administracyjnej. Ustanowienie 
przedstawiciela umożliwi zatem organowi egzekucyjnemu wszczęcie i przeprowadzenie 
egzekucji administracyjnej, gdyż zgodnie z art. 48 §1 Kpa pisma skierowane do osób 
nieznanych z miejsca pobytu, dla których sąd nie wyznaczył przedstawiciela, doręcza 
się przedstawicielowi ustanowionemu w myśl art. 34 Kpa.

Odnosząc się do kwestii pominięcia prawa strony do czynnego udziału w postępo-
waniu w przypadku doręczenia odpisu tytułu wykonawczego wyznaczonemu przed-
stawicielowi zauważyć należy, iż wyznaczenie przedstawiciela na podstawie art. 34 
Kpa służy wypełnianiu luki, która może umożliwić prowadzenie postępowania zgodnie 
z zasadą czynnego udziału stron w postępowaniu, jak i z zasadą szybkości postępo-
wania. Przepis art. 34 §1 Kpa odnosi „obowiązek”, o którym mowa w tym przepisie, do 
osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, a jego celem jest zapewnienie 
prawidłowej reprezentacji strony w postępowaniu administracyjnym (wyrok NSA z 22 
lipca 2008 r. I OSK 1156/07).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do pełniącej obowiązki prezes Urzędu Zamówień Publicznych Izabeli Jakubowskiej

Szanowna Pani Prezes!
Prawo zamówień publicznych stanowi, że umowa zawarta na gruncie tej 

ustawy może zostać zmieniona jedynie co do jej nieistotnych postanowień, 
chyba że możliwość takiej zmiany została określona przy ogłaszaniu prze-
targu. Nie budzi wątpliwości to, że wynagrodzenie wykonawcy co do zasady 
nie podlega zwiększeniu.

Szpitale prowadzone w formie samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej są zazwyczaj dłużnikami z tytułu wykonanych przez wy-
konawców dostaw lub usług. Ze względu na permanentne problemy finanso-
we SP ZOZ wiele z nich nie jest w stanie utrzymać płynności finansowej i na 
bieżąco regulować zobowiązań. Z tytułu opóźnienia w zapłacie naliczane są 
odsetki. Jednakże w odróżnieniu od typowych dłużników wierzyciele szpi-
tali nie mogą sprzedać swoich wierzytelności z racji ograniczeń nałożonych 
w ustawie o działalności leczniczej, stanowi o tym art. 54 ust. 5 ustawy.

W tej sytuacji wierzyciele szpitali proponują szpitalom zawarcie umowy 
nowacyjnej, która ma na celu rozłożenie zadłużenia na raty oraz określenie 
realnych terminów spłaty zadłużenia.

Zasadnicze pytanie, jakie pojawia się przy okazji podpisywania tego ro-
dzaju umów, dotyczy tego, czy dopuszczalne jest, aby umowa nowacyjna 
zobowiązywała szpital (SP ZOZ) do zapłaty prowizji z tytułu rozratowania 
długu.

Zaznaczam, że taka umowa nowacyjna nie przewiduje rezygnacji choć-
by z części należnych odsetek, co więcej, w przypadku opóźnień z płatnością 
umowa wprowadza obowiązek zapłaty odsetek ustawowych w wysoko-
ści ich półtorakrotności, gdy tymczasem pierwotna umowa, ta o udzielenie 
zamówienia publicznego, za opóźnienie w zapłacie przewidywała odsetki 
w wysokości ustawowej.

Można też przyjąć, że umowa nowacyjna powoduje wygaśnięcie dotych-
czasowego zobowiązania, wynikającego z udzielenia zamówienia publicz-
nego, i jej zawarcie mogłoby być rozpatrywane jedynie w zakresie ustawy 
o finansach publicznych, czyli racjonalności i gospodarności przy zawieraniu 
takiej umowy. Jest oczywiste, że wierzyciel szpitala (SP ZOZ), który gotowy 
jest na ustępstwa wobec niesolidnego dłużnika, również powinien uzyskać 
jakąś korzyść z tytułu korzystania przez szpital z jego kapitału. Gdy zatem 
idzie o samą racjonalność zapłaty prowizji w zamian za rozratowanie długu 
i uniknięcie procedury sądowej oraz egzekucyjnej, nie powinno budzić wąt-
pliwości to, że jest to dobre rozwiązanie.

W związku z przedstawionymi wątpliwościami proszę o udzielenie wy-
jaśnień, czy w opisanym na wstępie stanie faktycznym dopuszczalne jest 
wskazanie w umowie nowacyjnej dodatkowego wynagrodzenia, prowizji 
z tytułu rozratowania długu szpitala.

Z poważaniem 
Rafał Muchacki
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Odpowiedź 
WICEPREZESA URZĘDU 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Warszawa, 1.04.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Rzeczypospolitej Pol-

skiej, Pana Rafała Muchackiego, przekazane pismem z dnia 26 lutego 2014 r. (znak: 
BPS/043-49-2141/14), w sprawie możliwości zawarcia przez szpitale prowadzone 
w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej umowy nowacyjnej 
i zapłaty prowizji z tytułu rozłożenia na raty ciążącego na szpitalach długu, proszę 
o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa PZp”, nie zawierają autonomicznych 
uregulowań odnoszących się do wykonywania zobowiązań wynikających z umów 
w sprawach zamówień publicznych oraz skutków ich niewykonania. Stosownie zaś 
do treści art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w materii nieuregulowanej ustawą do umów 
w sprawach zamówień publicznych właściwe są przepisy Kodeksu cywilnego. Mimo 
że ustawa Pzp nie wprowadza zakazu stosowania instytucji odnowienia zobowiąza-
nia, o której mowa w art. 506–507 k.c. przy wykonywaniu umów w sprawach za-
mówień publicznych zastosowanie przepisów ogólnych k.c. musi być poprzedzone 
analizą dopuszczalności ich zastosowania ze względu na szczególne postanowienia 
ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 506 §1 k.c. przez odnowienie (nowację) należy rozumieć umowę 
zawartą pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, w której dłużnik w celu umorzenia 
zobowiązania zobowiązuje się spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świad-
czenie, lecz z innej podstawy prawnej. Na gruncie ustawy kodeks cywilny zawarcie 
tej umowy wymaga więc wyrażenia przez strony zgodnego zamiaru umorzenia do-
tychczasowego zobowiązania i ustanowienia nowego zobowiązania (animus novan-
di). Wspomniany zamiar stron powinien wynikać z wyraźnego ich oświadczenia lub 
w sposób niewątpliwy z okoliczności sprawy. W wypadku wątpliwości należy bowiem 
przyjąć, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia 
(art. 506 §2 k.c.).

Kodeks cywilny nie stanowi wyraźnie, że zmiany w zobowiązaniu dotyczące jedynie 
czasu, miejsca, lub sposobu spełnienia świadczenia oraz zmiany w zabezpieczeniu, 
oprocentowaniu lub innych dodatkowych świadczeniach, jak również wystawienie 
nowego dokumentu nie stanowią same przez się odnowienia, jednakże w literatu-
rze i w orzecznictwie przyjmuje się, że zmiany podobne, jak wymienione, nie mogą 
być uznane na gruncie przepisów k.c. za odnowienie (por. wyroki Sądu Najwyższe-
go: z dnia 30 stycznia 2007 r., IV CSK 356/06, LEX nr 276223, z dnia 20 sierpnia 
2009 r., II CSK 97/09, LEX nr 529708), Nie można również uznać za odnowienie 
zmniejszenia lub zwiększenia świadczeń wynikających z tego samego zobowiązania 
i z tej samej podstawy prawnej, ponieważ nie powodują one umorzenia dawnego zobo-
wiązania i zaciągnięcia nowego. Z powyższego wynika, iż kluczowy dla istnienia umo-
wy odnowienia jest wyrażony przez strony zgodny zamiar umorzenia dotychczasowego 
zobowiązania i ustanowienia nowego zobowiązania (animus novandi).

Należy wskazać, iż Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 27 maja 2013 r. 
(sygn. I ACa 88/13, LEX nr 13331067) w sprawie z powództwa Spółki Akcyjnej w Ł. 
przeciwko Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w T. uznał, iż porozumienie 
w sprawie restrukturyzacji zobowiązań zamawiającego względem wierzyciela-wyko-
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nawcy, zastępujące wszelkie uprzednio zawarte między stronami dotyczące spłaty 
określonych wierzytelności stanowi odnowienie w znaczeniu art. 506 §1 k.c. Tym 
samym należy stwierdzić, iż jeśli z brzmienia postanowień umownych wprost wynika 
zamiar nowacji podobna umowa jest dopuszczalna, Z treści wyroku wynika jednak, 
iż wierzyciel nie zastrzegł w porozumieniu zapłaty przez dłużnika dodatkowego wy-
nagrodzenia, prowizji z tytułu rozłożenia na raty długu. W przedmiotowej sprawie 
sądy pierwszej i drugiej instancji nie wypowiadały się zatem w kwestii zgodności 
z przepisami Pzp postanowień umowy nowacyjnej dotyczących dodatkowej prowizji 
dla wierzyciela-wykonawcy.

Przedstawione przez Pana Senatora rozwiązanie problemów wierzycieli samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w postaci nowacji zobowiązań zama-
wiających powstałych na skutek realizacji zamówienia publicznego polegające na 
zawarciu umowy nowacyjnej, która ma na celu rozłożenie zadłużenia na raty oraz 
określa dodatkowe wynagrodzenie wierzycieli wydaje się w świetle ustawy Pzp niedo-
puszczalne.

Powyższe wynika z faktu, iż instytucja nowacji, ze swej istoty prowadzi do wygaś- 
nięcia dotychczasowego zobowiązania i zaciągnięcia nowego zobowiązania. W przy-
padku, gdy postanowienia umowy nowacyjnej zawierają klauzulę zapewniającą wyna-
grodzenie dla wierzyciela, charakter prawny umowy odnowienia odpowiada definicji 
zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp zamówienia publiczne to umowy odpłatne za-
wierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dosta-
wy lub roboty budowlane. Treść ww. definicji zamówienia publicznego jednoznacznie 
wskazuje, iż zakresem prawa zamówień publicznych objęte są umowy odpłatne o cha-
rakterze cywilnoprawnym, przez które wykonawca zobowiązuje się spełnić na rzecz 
zamawiającego określone świadczenie w zamian za świadczenie zamawiającego. Przez 
usługę natomiast należy rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 
roboty budowlane lub dostawy (por. art. 2 pkt 10 ustawy Pzp).

W przypadku umowy odnowienia za wynagrodzeniem będziemy mieć do czynienia 
z zamówieniem publicznym w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, a co się z tym 
wiąże z obowiązkiem stosowania procedur ustawy w sytuacji, gdy powyższa usługa 
jest świadczona na rzecz podmiotu zobowiązanego do stosowania jej procedur. War-
tością powyższej usługi jest kwota, jaka zostanie wydatkowana przez zamawiającego 
na rzecz podmiotu udzielającego pożyczki (opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne 
świadczenia).

W art. 10 ustawy Pzp został określony zamknięty katalog trybów, w których zama-
wiający może udzielić zamówienia publicznego. Jednocześnie stosownie do ustępu 1 
powyższego przepisu podstawowymi trybami udzielenia zamówienia są przetarg nie-
ograniczony oraz przetarg ograniczony. Oznacza to, iż podmiot udzielający zamówie-
nia powinien stosować przede wszystkim te tryby.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217) czynność praw-
na mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący 
wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 
ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finan-
sowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 
poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie zaś z art. 54 ust. 6 ustawy o działalności 
leczniczej czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 5 jest nieważna. Powyższe 
oznacza, że wierzyciele szpitali mogą sprzedać swoje wierzytelności, jednakże dla waż-
ności tej czynności niezbędna jest zgoda podmiotu tworzącego.

W przypadku braku wymaganej zgody podmiotu tworzącego na dokonanie czyn-
ności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, strony umowy o zamówienie publiczne mogą dokonać jej zmiany 
poprzez ustalenie nowego harmonogramu wypłaty należnego wykonawcy wynagro-
dzenia. Zmiana nie może prowadzić jednak w jakikolwiek sposób do obejścia normy 
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wyrażonej w art. 144 ustawy Pzp ustanawiającej zakaz istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy o zamówienie publiczne. W szczególności nie może służyć zwiększe-
niu wynagrodzenia należnego wykonawcy. Taka umowa zgodnie z art. 58 ust. 1 kc 
będzie bezwzględnie nieważna.

Z poważaniem 
 
Dariusz Piasta
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Przed kilkoma miesiącami zdecydowano o zakupie 20 pociągów Pen-

dolino za łączną kwotę 2,7 miliarda zł. Zdaję sobie sprawę, że ani PESA, 
ani Newag, nie dysponują możliwością produkcji równie zaawansowanych 
technologicznie pociągów, zastanawiam się jednak, dlaczego nawet część 
zamówienia związana z podzespołami, częściami, jakie mógł wyprodukować 
rodzimy przemysł, nie została zlecona podwykonawcom, tylko włoskiej fir-
mie Fiat, będącej głównym zleceniobiorcą całego przedsięwzięcia.

Przykładem patriotyzmu gospodarczego w tej materii mogą być państwa 
zachodnie. Na przykład Niemcy sprzeciwili się po umowie PESA Bydgoszcz 
z Deutsche Bahn – nie dopuszczali do siebie myśli, że zagraniczna firma 
zbuduje im pociągi w całości, nie wykorzystując przy tym podzespołów z Nie-
miec, pozbawiając tym samym miejsc pracy mieszkańców Niemiec. Efekt 
w tej sprawie był natychmiastowy, co zaskutkowało zawarciem odpowied-
niego porozumienia, w myśl którego PESA musiała wykorzystać podzespoły 
niemieckie.

Inny przykład, tym razem zza naszej południowej granicy: ambasador 
Czech, stawiając się w Bydgoszczy osobiście, wraz z przedstawicielami sze-
ściu firm, prosił o częściowe zaopatrzenie się u tych przedsiębiorców. Warto 
przy tym zauważyć, że stawił się w tej sprawie osobiście, nie wysłał w za-
stępstwie urzędnika, co świadczyć może o wadze problemu.

Takiego sposobu myślenia w Polsce brakuje, myślenia, które uwzględ-
niałoby długofalowe skutki dla gospodarki narodowej. Jestem przekonany, 
że Pan Premier również dostrzegł ten problem i podziela moje zdanie.

W związku z tym chciałbym zadać następujące pytania.
1. Czy Ministerstwo Gospodarki próbowało interweniować w związku 

z zagranicznym zamówieniem na pociągi Pendolino? Co możemy zrobić, aby 
zakorzenić, zwłaszcza wśród rządzących, nawyk patriotyzmu gospodarcze-
go, uwzględniania w produkcji choćby częściowej partycypacji krajowych 
producentów?

2. Jakie mogą być skutki przedstawionej sprawy dla gałęzi gospodarki 
związanej z przemysłem kolejowym? Ile osób mogło dostać pracę przy pro-
dukcji podzespołów dla Pendolino i na jaki czas?

3. Jakie przewagi Pendolino nad rodzimymi pociągami możemy wyko-
rzystać już teraz, to jest przy obecnym stanie infrastruktury kolejowej i pro-
duktów oferowanych przez polskich przewoźników? Zdaję sobie sprawę, 
że zanim zakończy się mająca trwać kilkanaście lat realizacja planu dosto-
sowania polskich torów do możliwości Pendolino, zapewne kupimy jeszcze 
kilka transz taboru, a więc zakup tych wspaniałych pociągów już teraz nie 
mógł być motywowany wyłącznie przyszłymi korzyściami.

4. Czy analizowano korzyści w szerokiej perspektywie, z uwzględnie-
niem wpływów z podatków, miejsc pracy, odciążeń w redystrybucji przycho-
dów etc., które utraciliśmy, decydując się na zakup pociągów budowanych 
za granicą?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski
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Odpowiedź 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 15 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego br., znak: BPS/043-49-2142/14. doty-

czące Oświadczenia złożonego przez Senatora Pana Jarosława Obremskiego podczas 
49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego br. w sprawie zakupu pociągów Pendo-
lino uprzejmie informuję, iż Minister Gospodarki nie jest właściwy w przedmiotowej 
sprawie i nie uczestniczył w wyborze przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 1997 r. o działach administracji rządowej 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 743) – za dział transport odpowiedzialny jest Minister Infra-
struktury i Rozwoju (wcześniej Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej), do którego zwróciłem się o wyjaśnienia w sprawie zakupu pociągów Pendolino 
(pismo w załączeniu).

Z otrzymanych informacji wynika, iż działania komisji przetargowej powołanej 
przez Zarząd PKP Tntercity SA zostały poprzedzone opracowaniem kompleksowych 
analiz (technicznych, ekonomicznych, finansowych) wykonanych przez ekspertów 
własnych, jak również niezależnych doradców (Wydział Transportu Politechniki Ślą-
skiej w Katowicach oraz konsorcjum Ernst&Young i Centrum Naukowo-Techniczne 
Kolejnictwa).

Minister Infrastruktury i Rozwoju w przesłanym piśmie zapewnia, iż przetarg na 
dostawę 20 składów zespołowych, prowadzony w trybie dialogu konkurencyjnego, 
przebiegał z zachowaniem wszystkich ujętych prawem polskim i europejskim zasad 
oraz norm, w tym zasad odnoszących się do niedyskryminacji oraz równego trak-
towania, które stanowią warunek konieczny dla funkcjonowania demokratycznego 
państwa prawa oraz rozwoju społecznego i gospodarczego.

Postępowanie przetargowe kontrolowane było przez Urząd Zamówień Publicznych, 
który w kontroli uprzedniej stwierdził brak naruszeń w postępowaniu o udzieleniu 
zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego.

Ponadto ze względu na ubieganie się o dofinansowanie projektu ze środków Unii 
Europejskiej, projekt podlegał zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. PKP Intercity 
otrzymało pozytywną opinię od JASPERS (partnerstwo Komisji Europejskiej, Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz 
Kreditanstalt für Wiederaufba).

Ministerstwo Gospodarki było konsultowane w przedmiotowej sprawie w aspek-
cie dotyczącym zaopiniowania wniosku PKP Intercity SA ubiegającego się o gwaran-
cje Skarbu Państwa na kredyt dotyczący sfinansowania części przedsięwzięcia, po-
legającego na zakupie 20 nowoczesnych pociągów. Zgodnie z informacją zawartą we 
wniosku spółki PKP Intercity SA inwestycja miała być finansowana w 50% ze środ-
ków unijnych oraz w 50% z kredytu, który spółka zamierzała uzyskać w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym. Przy czym gwarancja Skarbu Państwa była niezbędna, aby 
spółka mogła uzyskać kredyt dla przedmiotowej inwestycji. Zamawiający wnosił o wy-
stawienie gwarancji na okres 15 lat oraz na kwotę 224 mln EUR. W kwestii związanej 
z udzieleniem przedmiotowej inwestycji gwarancji Skarbu Państwa kluczową rolę od-
grywali ministrowie: finansów i skarbu państwa.

Ministerstwo Gospodarki, analizując przesłane dokumenty oraz dokumenty stra-
tegiczne dotyczące gospodarki państwa stwierdziło, że inwestycja spółki PKP Intercity 
SA jest zgodna z aktualną polityką gospodarczą państwa, w kwestii jej szczególnego 
znaczenia dla gospodarki narodowej oraz z celami zdefiniowanymi m.in. w: Narodo-
wych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007–2013, Strategii Rozwoju Kra-
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ju na lata 2007–2015, Master Planie dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2030 r., 
Polityce Transportowej Państwa na lata 2006–2025, Strategii dla Transportu Kolejo-
wego do roku 2013.

Tym niemniej, w piśmie z dnia 6 czerwca 2011 r. do Prezesa Zarządu PKP Interci-
ty SA wyraźnie wskazałem na potrzebę zwrócenia większej uwagi na udział polskiego 
przemysłu w realizowanej inwestycji, W uzasadnieniu stwierdzono, iż w celu popra-
wy konkurencyjności przemysłu oraz wspierania rozwoju firm działających w Polsce, 
w interesie państwa jest, aby zakupowi nowoczesnego taboru szynowego towarzyszył 
rozwój kooperacji z tymi firmami.

W efekcie, Ministerstwo Gospodarki – w kwestii swoich podstawowych wątpliwości 
dotyczących udziału polskiego przemysłu w realizowanej inwestycji – otrzymało wy-
jaśnienia pozwalające stwierdzić, że realizacja projektu wpłynie na rozwój kooperacji 
z firmami działającymi w Polsce.

Biorąc pod uwagę posiadaną przeze mnie wiedzę, wydaje się, że pomimo tego iż 
może nie do końca zostały uwzględnione postulaty „polonizacji” zamawianych skła-
dów i choć Pendolino nie jest produkowane w Polsce, to jednak przy jego powstawaniu 
oraz serwisowaniu pracują rodzimi producenci.

Pociągi będą w pełni serwisowane w Polsce, na warszawskim Grochowie. Tam 
budowana jest hala, gdzie nowe pociągi będą poddawane niezbędnym procedurom 
sprawdzającym i przygotowującym do drogi. Przewiduje się, iż finalnie znajdzie w niej 
zatrudnienie ok. 150 osób, bowiem pociągi przez ok. 17 lat serwisowane będą przez 
zarejestrowaną w Polsce Spółkę ALSTOM Konstal.

W przedmiotowej sprawie uczestniczą i będą uczestniczyć następujący polscy 
przedsiębiorcy:

1. W ramach projektu budowlanego:
∙ SYSTRA (Wrocław) – autor projektu budowlanego.
∙ KARMAR (Warszawa) – wykonawca projektu budowlanego.

2. W ramach dostawy podzespołów do montażu pociągów:
∙ Sapa Aluminium (Trzcianka) – dostawy profili aluminiowych,
∙ Bombardier Transportation ZWUS (Katowice) – dostawy systemów sygnaliza-

cji SHP,
∙ SIECAB (Żywiec) – dostawy okablowania,
∙ Dellner (Gdynia) – produkcja sprzęgów,
∙ Polmor (Bytów) – dostawy skrzynek na baterie.

3. W ramach dostawy podzespołów do montażu wózka pociągu:
∙ Jelczańskie Zakłady Usługowe (Jelcz Laskowice) – belki hamulcowe,
∙ Czaparo (Barlinek) – dostawy części składowych zawieszenia pociągu.

4. W ramach transportu pociągów:
∙ PKP Cargo – z Włoch do Polski.
∙ PKP Intercity – z Warszawy-Grochowa do Żmigrodu, gdzie odbywają się testy 

i próby homologacyjne składów oraz transport składów na miejsce prób przy-
gotowawczych pociągów do odbioru przez PKP Intercity.

Odnosząc się do Oświadczenia Pana Senatora w części dotyczącej kwestii patrio-
tyzmu gospodarczego, pragnę wyjaśnić, że dla mnie patriotyzm gospodarczy to m.in. 
zapewnienie ochrony naszym firmom za granicą, wsparcie strategii naszych przedsię-
biorstw, ale też dbanie o zagranicznych inwestorów, z poszanowaniem zasad demokra-
tycznego państwa prawa, w szczególności odnoszących się do respektowania zasady 
równego traktowania czy zakazu dyskryminacji. Z moich obserwacji wynika, iż u nas 
od niedawna dopiero zaczyna mówić się o potrzebie kreowania patriotyzmu gospodar-
czego. Potrzeba czasu, by zmieniło się to podejście. Pragnę zapewnić Pana Senatora, iż 
wspieranie rozwoju i internacjonalizmu polskich przedsiębiorstw jest i będzie jednym 
z najważniejszych zadań podejmowanych przez Rząd i Ministra Gospodarki.

Podejmowane przeze mnie działania w zakresie promocji polskiej gospodarki 
rozpatrywać należy więc zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym. 
Jednym z priorytetowych działań określonych w dokumencie przyjętym przez Radę 
Ministrów w styczniu 2013 r. pn. „Strategia Innowacyjności i Efektywności Go-
spodarki „Dynamiczna Polska 2020” oraz ujętych w projekcie Programu Rozwoju 
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Przedsiębiorstw do 2020 r. jako Programie wykonawczym do Strategii Innowacyjności 
i Efektywności Gospodarki są działania z zakresu promocji polskiej gospodarki.

Zawsze w swoich działaniach podejmuję temat partycypacji gospodarczej i zachę-
cam polskie przedsiębiorstwa, aby odważniej wychodziły na międzynarodowe rynki. 
Dlatego, odpowiadając na Pańskie pytania, pragnę zapewnić, iż opiniując wniosek 
o gwarancje Skarbu Państwa w przedmiotowej sprawie byłem przekonany, że podej-
mowane działania będą nakierowane na osiągnięcie rezultatów m.in. w postaci pod-
niesienia efektywności, jakości i bezpieczeństwa przewozów kolejowych, zmniejszenia 
ruchu drogowego, a tym samym zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu 
na środowisko.

Wierzę ponadto, że realizacja przedmiotowej inwestycji doprowadzi do zwiększenia 
udziału transportu publicznego w obsłudze pasażerów oraz przyczyni się do poprawy 
jakości połączeń pomiędzy głównymi ośrodkami gospodarczymi w Polsce.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jerzy W. Pietrewicz 
Pełnomocnik Rządu do Spraw 
Deregulacji Gospodarczych 
Sekretarz Stanu

Załącznik

Stanowisko 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 19 marca 2014 r.

Pani 
Grażyna Henclewska 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Gospodarki

Szanowna Pani Minister,
w odpowiedzi na pismo znak: DIP-III-073-11/14/1137 z dnia 10 marca br. przeka-

zujące oświadczenie złożone przez Senatora Jarosława Obremskiego podczas 49. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego br. w sprawie zakupu pociągów Pendolino, 
przedstawiam poniżej informacje do wykorzystania w udzielanej odpowiedzi.

Projekt „Zakupu kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobież-
nych” realizowany jest od 14 lipca 2008 r., kiedy to ówczesny Zarząd PKP Intercity SA 
powołał komisję przetargową i zatwierdził regulamin prac komisji.

Działania te zostały poprzedzone opracowaniem kompleksowych analiz (technicz-
nych, ekonomicznych, finansowych) wykonanych przez ekspertów własnych, jak rów-
nież niezależnych doradców (Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, 
konsorcjum Ernst&Young oraz Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa).

5 sierpnia 2008 r. ww. Zarząd Spółki zatwierdził tryb udzielenia zamówienia – dia-
log konkurencyjny. Podstawowym uzasadnieniem wyboru dialogu konkurencyjnego 
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był brak możliwości dokładnego, precyzyjnego zdefiniowania (opisania) przedmiotu 
zamówienia w sposób zgodny z wymogami art. 29 i 30 Prawa zamówień publicznych, 
ze względu na jego szczególnie złożony charakter. W wyniku ogłoszenia wnioski o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu złożyło 6 wykonawców:

1. konsorcjum ANSALDOBREDA S.p.A. I NEW AG SA,
2. konsorcjum Bombardier Transportation Sweden AB i Pojazdy Szynowe PESA 

Bydgoszcz SA Holding,
3. konsorcjum Siemens Sp. z o.o. i Siemens Aktiengesellschaft Sp. z o.o.,
4. konsorcjum ALSTOM Konstal SA i ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.,
5. spółka Construcciones y Auxlliar de Ferrocarriles SA,
6. spółka Patentes Talgo S.L.
Z powodów formalnych z postępowania wykluczono: Construcciones y Auxlliar 

de Ferrocarriles SA i Patentes Tatgo S.L.
W związku z powyższym do udziału w postępowaniu zaproszono ostatecznie cztery 

ww. konsorcja. Komisja przetargowa przeprowadziła z nimi po trzy spotkania dialogo-
we, w oparciu o które możliwym stało się opracowanie Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia (SIWZ).

Ostatecznie ofertę na produkcję i utrzymanie nowych pociągów dla PKP Intercity 
złożyło jedynie konsorcjum ALSTOM Konstal SA i ALSTOM FERROVlARIA S.p.A.

Oferta odpowiadała przedmiotowi zamówienia zawartego w SIWZ i spełniała wa-
runki postępowania pod względem formalnoprawnym, została więc przyjęta.

W chwili ogłoszenia przetargu jak i obecnie polscy producenci nie mają możliwości 
wyprodukowania taboru porównywalnego ze składem zespolonym.

Umowę na „Dostawę 20 sztuk pociągów (składów) zespolonych wraz ze świadcze-
niem usług ich utrzymania” podpisano 30 maja 2011 r.

Przetarg na dostawę 20 składów zespołowych w trybie dialogu konkurencyjnego 
prowadzony był w okresie sierpień 2008 – kwiecień 2011 i podczas jego realizacji za-
chowane były wszystkie ujęte prawem polskim i europejskim zasady oraz normy.

Odnosząc się do kwestii udziału polskich podwykonawców w omawianym projek-
cie informuję, że pomimo tego, iż pociągi Pendolino produkowane są we Włoszech, 
to pozostała część zamówienia realizowana jest w Polsce, Na warszawskim Grocho-
wie prowadzona jest budowa hali do serwisowania składów zespolonych. Będzie ona 
stanowiła miejsce zatrudnienia dla ok. 150 osób. Składy będą serwisowane przez 
ok. 17 lat przez zarejestrowaną w Chorzowie spółkę ALSTOM Konstal SA. Ponadto 
należy podkreślić, iż przy realizacji projektu produkcji pociągów Pendolino dla PKP 
Intercity SA firma Alstom ściśle współpracuje z firmami zlokalizowanymi na terenie 
Polski, m.in.:

1. W ramach projektu budowlanego:
∙ SYSTRA (Wrocław) –autor projektu budowlanego,
∙ KARMAR (Warszawa) – wykonawca projektu budowlanego.

2. W ramach dostawy podzespołów do montażu pociągów:
∙ Sapa Aluminium (Trzcianka) – dostawy profili aluminiowych,
∙ Bombardier Transportation ZWUS (Katowice) – dostawy systemów sygnaliza-

cji SHP,
∙ SIECAB (Żywiec) – dostawy okablowania,
∙ Dellner (Gdynia) – produkcja sprzęgów,
∙ Polmor (Bytów) – dostawy skrzynek na baterie.

3. W ramach dostawy podzespołów do montażu wózka pociągu:
∙ Jelczańskie Zakłady Usługowe (Jelcz-Laskowice) – belki hamulcowe,
∙ Caparo (Barlinek) – dostawy części składowych zawieszenia pociągu.

4. W ramach transportu pociągów:
∙ PKP Cargo – z Włoch do Polski,
∙ PKP Intercity – z Warszawy-Grochowa do Żmigrodu, gdzie odbywają się testy 

i próby homologacyjne składów oraz transport składów na miejsce prób przy-
gotowawczych pociągów do odbioru przez PKP Intercity,

5. Testy i próby homologacyjne:
∙ Instytut Kolejnictwa.
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Niezależnie od projektu zakupu 20 składów zespolonych spółka PKP Intercity re-
alizując w ramach szerokiego programu inwestycyjnego w zakresie zakupów i mo-
dernizacji taboru kolejowego także inne projekty, współpracuje z wieloma polskimi 
przedsiębiorstwami, takimi jak: NEWAG SA, H. Cegielski-Poznań SA, PESA Bydgoszcz 
SA. Spółka PKP Intercity podpisała w 2013 r. kontrakt na modernizację 150 wagonów 
z bydgoskim producentem oraz ZNTK „Mińsk Mazowiecki” SA, a także umowę z kon-
sorcjum w składzie „Stadler Polska” sp. z o.o. oraz NEWAG SA na dostawę 20 elek-
trycznych zespołów trakcyjnych. Już w bieżącym roku PKP Intercity SA rozstrzygnęła 
przetarg na zakup kolejnych 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, których dostaw-
cą będzie PESA Bydgoszcz SA.

Na podstawie powyższych informacji można zatem uznać, iż sugestie Pana Senato-
ra o braku patriotyzmu gospodarczego nie znajdują potwierdzenia w faktach.

Z poważaniem 
 
Zbigniew Klepacki
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

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

Szanowna Pani Premier!
W styczniu bieżącego roku po protestach mieszkańców Dolnego Śląska 

wiceminister w pani resorcie, Zbigniew Rynasiewicz, obiecał przeznaczenie 
1 miliarda 200 milionów zł na liczący 36 km odcinek drogi S3 z Legnicy do 
Bolkowa.

Projekt miał zostać wpisany do programu rządowego w lutym, a trwa-
jące trzy lata prace mają rozpocząć się w 2015 r. Na rozpoczęcie przetargu 
GDDKiA, jak zapewnia dyrektor oddziału wrocławskiego, potrzebuje dwóch 
tygodni.

Cieszy mnie obietnica pana ministra, bo połączenie to jest jednym z istot-
niejszych dla wewnętrznego skomunikowania Dolnego Śląska. Martwi mnie 
jednak fakt, że projekt wcześniej wyrzucony z rządowych planów, wrócił do 
nich tylko częściowo – uwzględniono skomunikowanie Legnicy z Bolkowem, 
a nie, jak wcześniej zakładano, Legnicy z Lubawką.

Chciałbym zapytać o to, na jakim etapie są przygotowania do inwestycji 
związanej z połączeniem Legnica – Bolków?

Czy istnieje szansa na odpowiednie skomunikowanie Bolkowa z Lubaw-
ką w najbliższych latach?

Jakie są powody niewzięcia pod uwagę drugiego fragmentu połączenia?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski

Odpowiedź

Warszawa, 14 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z 26 lutego 2014 r. (znak: BPS/043-49-2143/14) zawiera-

jące oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego w sprawie drogi ekspresowej S3 
informuję, co następuje.

Obecnie trwają prace nad nowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2020 (Program), w którym ujęte będą wszystkie inwestycje planowane na przy-
szłą perspektywę UE 2014–2020. Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju 
Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) z grudnia 2013 r. wskazuje, które 
zadania na ciągach dróg ekspresowych mają szanse ubiegać się o dofinansowanie 
UE, czyli mogą być też ujęte w nowym Programie. Określa on również, na podstawie 
obiektywnych kryteriów, listę projektów do realizacji wraz z uwzględnieniem źródła 
finansowania przy wsparciu środków UE w następnej perspektywie finansowej.

Rada Ministrów, przyjmując uchwałę zmieniającą załącznik nr 5 do Programu Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, umieściła odcinek S3 Legnica – Bolków na 
liście inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014–2020, dla 
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których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 
2013 r. Ostateczny harmonogram realizacji tego odcinka jest uzależniony od wysoko-
ści alokacji UE oraz wysokości przepływów Krajowego Funduszu Drogowego.

Aktualny stan prac na odcinku S3 Legnica – Lubawka przedstawia się następująco:
∙ Opracowano Koncepcję Programową
∙ 18.03.2010 r. – uzyskano decyzję środowiskową, która 30.04.2010 r. stała się 

ostateczna.
∙ 14.06.2010 r. – ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej 

(Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Dokumenty Przetargowe).
Odnośnie do budowy odcinka S3 Bolków – Lubawka należy pamiętać, że odcinek 

S3 ma charakter transgraniczny, tak więc jego budowa oraz finansowanie z instru-
mentu CEF są ściśle uzależnione od stanowiska strony czeskiej o realizacji czeskiego 
odcinka transeuropejskiego korytarza transportowego TEN-T (R11). Resort otrzymał 
pismo Ministra Transportu Republiki Czeskiej z dnia 17 września 2013 r., w którym 
stwierdzono, że budowa odcinka R11 Královec – Trutnov nie może zostać rozpoczęta 
przed 2018 r., co wymaga zsynchronizowania realizacji zadania z działaniami strony 
czeskiej. Ponadto, ze względu na zmianę przebiegu trasy po stronie czeskiej, koniecz-
ne będzie przeprojektowanie około dwóch kilometrów odcinka przygranicznego po 
stronie polskiej oraz przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 
W związku z powyższym ewentualna decyzja o realizacji odcinka S3 Bolków – Lubaw-
ka będzie mogła zostać przyjęta w terminie późniejszym, uwzględniając stanowisko 
strony czeskiej oraz dostępne limity finansowe.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Obejmując urząd, stanęła Pani w obliczu kontrowersyjnego problemu 

wprowadzenia naprędce zmiany w ustawie przedszkolnej. Zgodnie z no-
welizacją przedszkole nie może pobierać od rodziców opłaty w wysokości 
wyższej niż 1 zł za godzinę zajęć, które wykraczają poza czas bezpłatnego 
nauczania. Wprowadzenie tej nowelizacji miało za zadanie zniesienie barier 
i różnicowania dzieci, jeśli chodzi o dostęp do zajęć dodatkowych.

W związku z funkcjonowaniem tej ustawy kieruję do Pani Minister na-
stępujące pytania.

Jeśli jest wola rodziców, którzy w sposób zorganizowany utworzą na 
przykład stowarzyszenie, to czy mogą oni w zakresie własnym organizować 
na terenie przedszkola zajęcia dodatkowe opłacane z funduszy własnych?

Czy poprawny jest sposób rozpatrywania ustawy, w myśl którego zaję-
cia za symboliczną złotówkę mogą być przydzielone każdemu dziecku w licz-
bie pięciu godzin, a każde zajęcia ponad wymienione mogą być opłacane 
w sposób normalny, czyli taki, jaki obowiązywał przed wprowadzeniem no-
welizacji ustawy przedszkolnej?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski

Odpowiedź

Warszawa, 25 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Obremskiego 

podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r., (BPS/043-49-2144-14) 
w sprawie organizacji zajęć w przedszkolach, uprzejmie wyjaśniam.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 807), potocznie zwana „ustawą przedszkol-
ną”, wprowadziła od dnia 1 września 2013 r. ograniczenie w możliwości pobierania 
przez przedszkola publiczne opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w cza-
sie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, przewyższają-
cych kwotę 1 zł za godzinę zajęć.

W każdym przedszkolu realizowany jest obowiązkowo program wychowania przed-
szkolnego, który uwzględnia podstawę programową.

Obowiązująca od 1 września 2009 r. podstawa programowa wychowania przed-
szkolnego uregulowana w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 977) opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym.
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Cele wychowania przedszkolnego obejmują m.in. wspomaganie dzieci w rozwijaniu 
uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych 
sytuacjach i w dalszej edukacji, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, budowa-
nie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija-
nie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, 
zachęcanie do udziału w zabawach i grach sportowych, wprowadzenie dzieci w świat 
wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, 
małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, a także zapewnienie dzieciom lepszych 
szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, 
a także kształtowanie tych umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego mający kwalifikacje do pracy z dziećmi 
w wieku przedszkolnym są przygotowani do prowadzenia wszystkich zajęć wynikają-
cych z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wychowanie przedszkol-
ne w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące i stanowi 
integralną całość.

Wszystkie zajęcia organizowane w przedszkolu, w tym zajęcia dodatkowe, są reali-
zowane w ramach zadań statutowych przedszkola. Zagwarantowanie tej oferty należy 
do zadań samorządów gminnych i dyrektorów przedszkoli.

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

Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w szkołach/przed-
szkolach i placówkach działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. 
Rada jest jednym ze społecznych organów w systemie oświaty. Rada rodziców uchwa-
la regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności m.in. wewnętrzną 
strukturę i tryb pracy rady. W celu wspierania działalności statutowej szkoły/przed-
szkola lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek 
rodziców oraz innych źródeł, określając równocześnie – w uchwalonym regulaminie – 
zasady ich wydatkowania (art. 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty). Należy również 
zauważyć, że rada rodziców nie ma osobowości prawnej i nie może samodzielnie wystę-
pować w obrocie prawnym.

Mając powyższe na uwadze, wszelkie inne formy wpłacania przez rodziców dzieci 
w przedszkolu publicznym dodatkowych tj. innych niż ustalone w ustawie opłat za 
zajęcia odbywające się w czasie funkcjonowania przedszkola stanowi próbę omijania 
przepisów prawa.

Reasumując, głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier 
w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego oraz zagwarantowanie każdemu 
dziecku uczęszczającemu do przedszkola dostępu do zajęć bez względu na status ma-
terialny rodziny. Przedszkole nadal więc może i powinno rozszerzać swoją statutową 
ofertę edukacyjną, w tym o zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości 
rozwojowe dzieci. Różnorodność tej oferty zależy w głównej mierze od inicjatywy i ak-
tywności dyrektorów przedszkoli. Opłaty pobierane od rodziców za przedszkole nie 
mogą być jednak z tego tytułu wyższe niż 1 zł za godzinę.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Joanna Berdzik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich miesiącach trwa dyskusja na temat wprowadzenia dodat-

kowych ubezpieczeń zdrowotnych do systemu ochrony zdrowia w Polsce. 
Media prześcigają się w spekulacjach, na czym miałyby one polegać. Dzien-
nik „Gazeta Prawna” z 30 stycznia bieżącego roku opublikował materiał 
pt. „Masz pieniądze, kupisz zdrowie”, prezentujący założenia projektu przy-
gotowywanego ponoć przez resort zdrowia. Wśród planowanych zmian wy-
mieniono w artykule umożliwienie pacjentom współpłacenia z jednoczesnym 
pozostawieniem bez zmian koszyka świadczeń gwarantowanych. Według 
publikacji w Ministerstwie Zdrowia trwa ustalanie listy konkretnych zabie-
gów, w przypadku których pacjent będzie mógł dopłacić do tak zwanego 
wyższego standardu.

Jeśli to jest prawda, byłaby to istotna zmiana w podejściu resortu do 
kwestii pobierania dopłat za świadczenia opieki zdrowotnej wykonywa-
ne ponad standard. Do tej pory bowiem resort zdrowia i Narodowy Fun-
dusz Zdrowia zdecydowanie wyrażały stanowisko, że pobieranie dopłat 
jest sprzeczne z prawem. Takie wypowiedzi były udzielane między innymi 
w związku z głośną historią warszawskiej kliniki okulistycznej, z którą fun-
dusz rozwiązał w ubiegłym roku umowę z powodu pobierania od pacjentów 
dopłat do wykonywanych zabiegów usunięcia zaćmy. Pacjent mógł dobro-
wolnie zdecydować się na wybór zaawansowanych soczewek, które poza 
leczeniem zaćmy dodatkowo korygują inne wady wzroku. Sprawa wspo-
mnianego powyżej szpitala sprawiła, że znów zaczęto mówić o potrzebie 
prawnego uregulowania kwestii pobierania dopłat. Dotyczy to bowiem wielu 
dziedzin medycyny – nie tylko okulistyki, ale także położnictwa, stomatologii 
czy ortopedii. W tych dziedzinach wiele lecznic (zarówno prywatnych, jak 
i publicznych) także pobiera dopłaty za procedury lub materiały, które nie są 
objęte finansowaniem w ramach funduszu. Lekarze, eksperci i sami pacjenci 
wielokrotnie apelowali w tej sprawie, argumentując, że potrzebna jest odpo-
wiedzialna debata nad kwestią umożliwienia współpłacenia.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania.

Czy prawdą jest, że Ministerstwo Zdrowia i NFZ planują zmianę dotych-
czasowego stanowiska wobec pobierania dopłat od pacjentów za świadcze-
nia ponadstandardowe?

Jakich procedur dotyczyć ma umożliwienie współpłacenia?
Od kiedy planowane jest ewentualne wejście w życie projektowanych 

zmian?

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 
Andrzej Owczarek



49. posiedzenie Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. 141

Odpowiedź

Warszawa, 2014.03.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Andrzeja Owczarka – Senatora Rzeczypospo-

litej Polskiej w sprawie zmiany stanowiska Ministra Zdrowia w zakresie dopuszczal-
ności pobierania opłat za świadczenia opieki zdrowotnej oraz wprowadzenia dodat-
kowych ubezpieczeń zdrowotnych, przekazane przy piśmie z dnia 26 lutego 2014 r. 
(znak: BPS/043-49-2145/14), uprzejmie informuję, iż nie uległo zmianie stanowisko 
Ministra Zdrowia dotyczące niedopuszczalności pobierania przez podmioty leczni-
cze niebędące przedsiębiorcą opłat za świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze 
środków publicznych od osób uprawnionych do tych świadczeń. Jak wynika z art. 44 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 
z późn. zm.), podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowot-
nych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom 
uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za 
częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Z powyższego przepisu wynika 
jednoznacznie, iż ww. podmioty mogą pobierać opłaty za świadczenia gwarantowane 
(finansowane ze środków publicznych) wyłącznie wówczas, jeżeli przepisy wprost po-
bór takiej opłaty dopuszczają. Pobieranie opłat niezgodnych z obowiązującymi przepi-
sami zagrożone jest odpowiedzialnością kontraktową świadczeniodawcy, jak również 
odpowiedzialnością, o której mowa w art. 193 pkt 4 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.).

Odnosząc się do wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, uprzejmie 
informuję, iż w chwili obecnej nie funkcjonuje żaden opracowany projekt ustawy o do-
datkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Janiny Sagatowskiej, Wiesława Dobkowskiego, Alicji Zając, 
Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego, 

Przemysława Błaszczyka, Stanisława Gogacza, Bogdana Pęka, 
Roberta Mamątowa oraz Zdzisława Pupy

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 
oraz do głównego lekarza weterynarii Janusza Związka

Szanowni Panowie!
Dziennie około 5–6 tysięcy t polskich produktów z wieprzowiny nie prze-

kracza wschodniej granicy ze względu na embargo, jakie na wieprzowinę 
pochodzącą z obszaru Unii Europejskiej nałożyła Federacja Rosyjska z po-
wodu wykrycia przypadków afrykańskiego pomoru świń na Litwie.

Od dwóch tygodni ceny wieprzowiny spadają, a skutki tej sytuacji naj-
bardziej odczują rolnicy, którzy i tak, nawet bez tych problemów, prowadzą 
produkcję wieprzowiny na granicy opłacalności.

W związku z powyższym prosimy Pana Ministra o informacje, czy resort 
rolnictwa posiada oszacowania, jakie straty do tej pory ponieśli rolnicy, jeśli 
tak, to w jaki sposób zostały one policzone, a jeśli nie, to prosimy o podanie 
stosowych wyliczeń oraz o informację, jakie działania podjął rząd lub za-
mierza podjąć, by ograniczyć te straty. Czy jest planowana rekompensata, 
a jeśli tak, to w jaki sposób będzie ona naliczana, w szczególności dla tych 
małych producentów, których straty są najdotkliwsze. I w szczególności: co 
z rolnikami prowadzącymi produkcję w wyznaczonych strefach buforowych, 
czy będą dla nich odszkodowania, a jeżeli tak, to w jaki sposób naliczane 
i kto je będzie ustalał?

Prosimy także o informacje w odniesieniu do stanowiska Komisji Eu-
ropejskiej w tej sprawie. Czy KE zamierza podjąć lub już podjęła jakieś 
działania w związku z embargiem nałożonym przez Rosję? W jaki sposób 
Komisja zamierza wspomóc Polskę? Jakie działania podjął polski rząd w tej 
sprawie?

Pozwolimy sobie podzielić się z Panem Ministrem pewnym spostrzeże-
niem. Otóż funkcjonujemy w ramach wspólnego rynku, a więc w odszkodo-
waniach powinna partycypować Komisja. Co więcej, generalnie chodzi tu 
o wykrycie ognisk choroby na Litwie i o objęcie embargiem również Polski, 
a więc gdybyśmy nie byli na wspólnym rynku, to wykrycie pomoru na Litwie 
nie skutkowałoby embargiem na polskie mięso, tak że nasi producenci tylko 
by na tym zyskali. Czy ten aspekt będzie poruszany podczas rozmów z KE?

I ostatnie już pytanie. Czy nagłaśnianie tej sprawy służy polskiemu in-
teresowi?

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem   Marek Martynowski 
Andrzej Pająk   Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski  Przemysław Błaszczyk 
Krzysztof Słoń   Stanisław Gogacz 
Janina Sagatowska  Bogdan Pęk 
Wiesław Dobkowski  Robert Mamątow 
Alicja Zając   Zdzisław Pupa
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Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 24 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Andrzeja Pająka przekazane przy piśmie 

z dnia 26 lutego 2014 r. znak BPS/043-49-2146-MRRW/14, uprzejmie informuję 
o działaniach podjętych w celu poprawy sytuacji spowodowanej wystąpieniem wirusa 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce.

W związku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia w Polsce wirusa ASF 
u dwóch martwych dzików (17 i 18 lutego 2014 r.) wprowadzone zostały przez pań-
stwa trzecie restrykcje eksportowe na polskie mięso wieprzowe i produkty z mięsa 
wieprzowego. Obecnie trwają intensywne działania resortu rolnictwa mające na celu 
wznowienie eksportu mięsa wieprzowego oraz produktów z mięsa wieprzowego na 
rynki, które są dla Polski szczególnie istotne. Rozmowy z Federacją Rosyjską ukie-
runkowane na zniesienie restrykcji prowadzone są w imieniu Unii Europejskiej przez 
Komisję Europejską przy współpracy i wsparciu ze strony Państw Członkowskich. 
Podczas rozmów podejmowane są wszelkie dostępne środki dyplomatyczne i prawne 
w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

Równocześnie Inspekcja Weterynaryjna podjęła działania w zakresie renegocjacji 
weterynaryjnych świadectw zdrowia dla mięsa wieprzowego oraz produktów z mięsa 
wieprzowego, obowiązujących w eksporcie do krajów trzecich, co pozwoli na wznowie-
nie eksportu z obszarów spoza wyznaczonej strefy zagrożonej. Intensywne negocjacje 
w kierunku odblokowania eksportu podejmują również polskie placówki dyploma-
tyczne i Komisja Europejska. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozostaje w stałym 
kontakcie ze SPRP przy UE w Brukseli, polskimi ambasadami w krajach trzecich oraz 
z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy wspierają polskie działania zmierza-
jące do zniesienia wprowadzonych restrykcji. Strona polska (MRiRW, Główny Lekarz 
Weterynarii, Ambasady RP) poprzez liczne spotkania i konsultacje z przedstawiciela-
mi właściwych władz w krajach trzecich prowadzi uzgodnienia w celu zminimalizo-
wania negatywnego wpływu obecnej sytuacji epizootycznej w kraju na handel zwie-
rzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego. W wyniku podjętych działań eksport 
mięsa wieprzowego produktów wieprzowych spoza strefy objętej restrykcjami możliwy 
jest do Hongkongu, Wietnamu, USA, Kanady, Macedonii, Mołdawii, Serbii, natomiast 
RPA, Australia, Federacja Rosyjska, Kazachstan dopuszczają import produktów mięs- 
nych poddanych obróbce spoza strefy objętej restrykcjami.

Po potwierdzeniu pierwszego przypadku ASF podjęte zostały wszystkie konieczne 
działania mające na celu przede wszystkim zabezpieczenie gospodarstw trzody chlewnej 
oraz ograniczenie do minimum ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa w populacji dzików. 
Prawidłowość podjętych przez Polskę działań potwierdził Wspólnotowy Weterynaryjny 
Zespół do Spraw Kryzysowych (Community Veterinary Emergency Team – CVET), w któ-
rym współuczestniczyli przedstawiciele Unii Celnej oraz Światowej Organizacji Zdrowia 
Zwierząt (OIE). Wizyta Zespołu CVET miała miejsce w dniach 26–28 lutego br.

W dniu 20 lutego br. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji z dnia 
18 lutego 2014 r. nr 2014/100/EU dotycząca niektórych środków ochronnych w od-
niesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (Dz. Urz. UE L50 z 20.02.2014, 
str. 35). W ww. decyzji określony został obszar objęty ograniczeniami.

W związku z wyżej wymienioną decyzją wydane zostało rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych 
w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 247).
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Decyzja 2014/100/EU została zastąpiona decyzją wykonawczą Komisji 2014/134/
UE z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącą niektórych tymczasowych środków ochronnych 
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (Dz. Urz. UE L74 z 14.03.2014, 
str. 63).

W związku z wymienioną wyżej decyzją Komisji 2014/134/EU wydane zostało 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afry-
kańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 354).

W dniu 18 marca 2014 r. podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha 
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (DG SANCO) w Brukseli, przegłosowano decyzję 
wykonawczą Komisji dotyczącą środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w od-
niesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Nowa 
decyzja zastąpi obecną decyzję Komisji nr 2014/134/EU ustanawiającą obszary ob-
jęte ograniczeniami oraz wymagania dotyczące przemieszczania świń i produktów po-
chodzących od świń. W przegłosowanej decyzji zmniejszono obszar objęty najbardziej 
dotkliwymi restrykcjami, ograniczając go do poszczególnych powiatów w wojewódz-
twie podlaskim.

Zasady organizacji rynku wieprzowiny, w tym instrumenty wsparcia tego rynku, są 
regulowane na poziomie Unii Europejskiej. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana-
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządze-
nia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671). Przewiduje ono następujące środki wspar-
cia rynku wieprzowiny w sytuacjach kryzysowych:

∙ dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
O zastosowaniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny może zde-

cydować Komisja Europejska, uwzględniając sytuację rynkową, w tym średnie ceny 
rynkowe notowane w UE, progi referencyjne i koszty produkcji, a także potrzebę za-
reagowania we właściwym czasie na szczególnie trudną sytuację na rynku. Poziom 
stawek dopłat, a także zakres objętych nimi produktów określa Komisja Europejska 
w drodze aktu wykonawczego.

∙ środki zarządzania kryzysowego
W ramach instrumentarium dostępne są m.in.:
1) mechanizm przeciwdziałający zakłóceniom na rynku,
Środek ten może być uruchomiony przez Komisję Europejską (w drodze aktu de-

legowanego) w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zagrożenie wystąpieniem 
zakłóceń na rynku spowodowanych znaczącym wzrostem lub spadkiem cen na rynku 
wewnętrznym lub rynkach zewnętrznych lub innymi zdarzeniami i okolicznościami 
powodującymi poważne zakłócenia na rynku lub grożącymi wystąpieniem takich za-
kłóceń, w przypadku gdy taka sytuacja lub jej skutki dla rynku będą trwać lub się 
pogarszać. Jednym z instrumentów, które mogą być uruchomione na podstawie tego 
przepisu są refundacje wywozowe, których stawka jest co do zasady określona w roz-
porządzeniu 1308/2013 na poziomie zerowym.

2) mechanizmy związane ze skutkami zwalczania chorób zwierząt oraz utratą za-
ufania konsumentów:

Środek ten może być uruchomiany z uwzględnieniem:
a) ograniczeń w handlu wewnątrz Unii i z państwami trzecimi, które to ograni-

czenia mogą wynikać ze stosowania środków zwalczania rozprzestrzeniania się 
chorób zwierząt oraz

b) poważnych zakłóceń na rynku bezpośrednio związanych z utratą zaufania kon-
sumentów spowodowaną zagrożeniami dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz ryzy-
kiem chorób.

Może on być uruchomiony na wniosek państwa członkowskiego i tylko wtedy, 
kiedy podjęło ono działania mające na celu zwalczenie choroby. Współfinansowanie 
unijne wynosi 50%.

3) mechanizmy do rozwiązywania problemów szczególnych
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4) zezwolenie organizacjom producentów lub organizacjom międzybranżowym na 
zastosowanie mechanizmu wycofania z rynku lub prywatnego przechowywania 
produktów w celu stabilizacji sytuacji w danym sektorze.

Decyzja o zastosowaniu ww. mechanizmów, a także zakres, rodzaj działań i wyso-
kość ewentualnego wsparcia (w tym finansowego), jakie mogą być zastosowane może 
być podjęta przez Komisję Europejską w ramach uprawnień do wydawania aktów 
delegowanych lub wykonawczych w tym zakresie. Polska, podobnie jak i inne kraje 
członkowskie UE, nie ma możliwości samodzielnego podejmowania działań interwen-
cyjnych na rynku wieprzowiny.

Mając na uwadze pogarszającą się sytuację na rynku wieprzowiny, w tym spadek 
cen oraz problemy z eksportem polskiego mięsa wieprzowego, na posiedzeniu Komi-
tetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków w dniu 20 lutego 2014 r. Polska poinformowa-
ła Komisję Europejską o problemach występujących na polskim rynku wieprzowiny. 
Przedstawiciel Polski podkreślił, że cena wieprzowiny w Polsce obniża się od początku 
lutego 2014 r., występują także problemy z eksportem. Zaapelował do Komisji Euro-
pejskiej o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku wieprzowiny. 
Komisja Europejska poinformowała, że ściśle monitoruje sytuację na tym rynku, pro-
wadzone są także negocjacje ze stroną rosyjską mające na celu zniesienie embarga na 
przywóz wieprzowiny z Unii Europejskiej wprowadzonego przez ten kraj.

Ponadto, pismem z dnia 24 lutego 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystą-
pił do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie szybkich i zde-
cydowanych działań z wykorzystaniem istniejącego instrumentarium wsparcia rynku. 
We wniosku zwrócono uwagę, że Polska obserwuje z rosnącym niepokojem rozwój sy-
tuacji na rynku wieprzowiny, wynikający z pojawienia się przypadków afrykańskiego 
pomoru świń u dzików w Unii Europejskiej, a w konsekwencji wprowadzenia ograni-
czeń w imporcie mięsa wieprzowego z UE przez niektóre państwa trzecie, szczególnie 
Federację Rosyjską. W przypadku Polski skutki te są tym dotkliwsze, że wykryte na 
terenie kraju przypadki ASF u dzików spowodowały konieczność utworzenia obszaru 
zakażonego, objętego szeregiem zakazów i nakazów, a restrykcje w zakresie importu 
z Polski wprowadziły państwa trzecie stanowiące głównych partnerów handlowych 
Polski, tj. Federacja Rosyjska, Białoruś, Japonia czy Chińska Republika Ludowa.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie wystąpił na początku marca 2014 r. do 
Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uruchomienie nadzwyczajnych 
środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie pomocy finansowej dla producentów 
świń prowadzących działalność w strefie objętej restrykcjami wynikającymi z przepisów 
weterynaryjnych, a także dopłat do prywatnego przechowywania mięsa wieprzowego 
oraz refundacji wywozowych, celem złagodzenia postępującego spadku cen oraz wystę-
pujących w całej Polsce problemów ze zbytem świń. Decyzja o ewentualnym urucho-
mieniu powyższych środków wsparcia musi być podjęta przez Komisję Europejską.

Na spotkaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Komisarzem, które odbyło się 
w dniu 6 marca 2014 r., zapadła wstępna decyzja o akceptacji uruchomienia nad-
zwyczajnych środków wsparcia dla producentów świń w strefie objętej restrykcjami 
wynikającymi z przepisów weterynaryjnych. Następnie Komisja Europejska rozpo-
częła prace nad rozporządzeniem wykonawczym uruchamiającym środki wsparcia. 
Głosowanie nad ww. projektem rozporządzenia ustanawiającego nadzwyczajne środki 
wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce miało miejsce na posiedzeniu Komitetu ds. 
Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 20 marca 2014 r. Projekt uzyskał pozy-
tywną opinię państw członkowskich.

Na podstawie ww. rozporządzenia, Polska będzie uprawniona do przyznawania 
pomocy w odniesieniu do świń o masie od 50 kilogramów oraz macior o masie od 
160 kilogramów, pod warunkiem ich uboju i wprowadzenia na rynek pozyskanego 
z nich mięsa i jego produktów. Wsparcie dotyczy zwierząt ubitych od 26 lutego 2014 r. 
do 25 maja 2014 r. Pomoc dotyczyć będzie producentów wieprzowiny z obszaru obję-
tego restrykcjami z powodu wykrycia ASF u dzików w Polsce. Będzie przyznawana do 
maksymalnie 20 tys. ton wieprzowiny. Stawka pomocy została określona na poziomie 
35,7 EUR na 100 kg masy tuszy, przy czym wsparcie dla zwierząt o masie tuszy po-
wyżej 100 kg nie może przekroczyć ww. kwoty.
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Wniosek dotyczący uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania wieprzo-
winy jest natomiast przez Komisję Europejską nadal analizowany, co Komisja po-
twierdziła również na posiedzeniu Komitetu w dniu 20 marca 2014 r., w związku z po-
nownym wnioskiem Polski w tej sprawie. Komisja wskazała, że na bieżąco monitoruje 
sytuację rynkową pod tym kątem.

Podsumowując, uprzejmie informuję, że sytuacja sektora wieprzowiny jest przed-
miotem stałych analiz i monitorowania zarówno ze strony resortu, jaki i Komisji Eu-
ropejskiej i w zależności od rozwoju sytuacji na tym rynku podejmowane będą dalsze 
odpowiednie działania.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk

Odpowiedź 
GŁÓWNEGO LEKARZA 
WETERYNARII

Warszawa, 14 marca 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo nr BPS/043-49-2146-GLW/14 z dnia 26 lutego 2014 r. 

przekazuję w załączeniu informacje na temat działań podejmowanych przez Komisję 
Europejską w związku z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską zakazu eksportu 
mięsa oraz produktów wieprzowych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż odpowiedzi na pozostałe pytania nie leżą 
w kompetencji Głównego Lekarza Weterynarii, lecz Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

Z poważaniem 
 
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII 
Janusz Związek
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Załącznik

Działania podejmowane przez Komisję Europejską 
w związku z zakazem eksportu wprowadzonym przez Federację Rosyjską (RU)

KALENDARIUM

24 stycznia 2014 r.: Potwierdzenie wykrycia dwóch przypadków afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) u dzików na Litwie

27 stycznia 2014 r.: Strona rosyjska wprowadziła restrykcje dot. całej UE. Ko-
misja Europejska (KE) przekazała stronie rosyjskiej pismo z wyjaśnieniem, iż zgodnie 
z jej rozumieniem restrykcje importowe dotyczą tylko Litwy, natomiast pozostałe Pań-
stwa Członkowskie UE (P.Cz. UE) będą mogły kontynuować eksport świń i produk-
tów wieprzowych do Federacji Rosyjskiej oraz poświadczać w świadectwach zdrowia 
niewystępowanie ASF na terytorium UE na takich samych zasadach, jak miało to 
dotychczas miejsce w przypadku występowania ASF na Sardynii (Włochy).

29 stycznia 2014 r.: KE poinformowała P.Cz. UE o braku zgody strony rosyjskiej 
na powyższe rozwiązanie.

31 stycznia 2014 r.: Komisarz Tonio Borg wystosował do rosyjskiego ministra 
rolnictwa N. Fiodorowa pismo w sprawie utrudnień w handlu UE-RU spowodowanych 
wystąpieniem ASF na Litwie, w którym wyraził gotowość do złożenia wizyty w Moskwie 
w dniach 3–7 lutego 2014 r. w celu wyjaśnienia sytuacji. Tego samego dnia DG SAN-
CO (P. Testori-Coggi) skierowało do państw Unii Celnej pisma ws. regionalizacji UE 
w związku z ASF (regionalizacja objęła Sardynię i 6 rejonów Litwy – zgodnie z decyzją 
wykonawczą KE 2014/43/UE z dnia 27 stycznia 2014 r.). Ponadto, KE zaproponowa-
ła stosowne aneksy do 4 świadectw zdrowia:

∙ dla świń rzeźnych,
∙ dla świń hodowlanych,
∙ dla świń do tuczu,
∙ dla mięsa wieprzowego.
3 lutego 2014 r.: GIW otrzymał wiadomość e-mail ze Stałego Przedstawicielstwa 

Rzeczypospolitej Polskiej przy UE (SPRP) w sprawie niepotwierdzenia terminu wizyty 
przedstawicieli KE w Moskwie (komisarz T. Borg i P. Testori-Coggi). Władze Rosji nie 
odpowiedziały na pisma KE.

5 lutego 2014 r.: Pismo RU do KE z załącznikiem w postaci kwestionariusza, na 
który odpowiedź umożliwi ocenienie obecnej sytuacji epizootycznej w krajach UE oraz 
ryzyka wystąpienia ASF w P.Cz. UE.

4 lutego 2014 r.: Zgodnie z przekazanymi informacjami w rozumieniu KE eksport 
produktów wieprzowych poddanych obróbce termicznej nie powinien być wstrzyma-
ny. W uzgodnionych między UE a RU świadectwach na świnie hodowlane, świnie rzeź-
ne, prosięta do tuczu i wieprzowinę zawarty jest zapis dotyczący braku występowania 
ASF na terenie całej UE. Pozostałe świadectwa (gotowe produkty, konserwy i kiełbasy) 
nie posiadają tak restrykcyjnego zapisu (brak występowania ASF na terenie państwa 
członkowskiego UE).

11 lutego 2014 r.: W Wilnie odbyło się spotkanie techniczne pomiędzy delegacją 
Komisji Europejskiej a delegacją państw członkowskich Unii Celnej. Poświęcone było 
ono omówieniu środków podejmowanych przez państwa członkowskie UE i Unii Cel-
nej w związku ze zwalczaniem ASF, jak również kwestii możliwości wznowienia certy-
fikacji eksportu świń, wieprzowiny i produktów wieprzowych z UE do Unii Celnej.

13 lutego 2014 r.:
∙ RU skierowała do KE pismo z informacją o akceptacji opracowanych przez KE 

załączników do 3 świadectw zdrowia [świadectwa weterynaryjne dla gotowych 
produktów spożywczych zawierających surowiec pochodzenia zwierzęcego, dla 
konserw, kiełbas i innych gotowych produktów mięsnych, dla surowca pocho-
dzenia zwierzęcego (wieprzowina) przeznaczonego do produkcji karm dla zwie-
rząt domowych i futerkowych]. Załączniki powinny być wystawiane w językach 
angielskim, rosyjskim oraz w języku państwa eksportu.
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∙ Rosja przesłała do WTO notyfikację nr G/SPS/N/RUS/48 ws. tymczasowych 
restrykcji nałożonych na Litwę z powodu ASF oraz certyfikacji eksportowej na 
całą UE.

∙ KE przekazała zmienione świadectwa na eksport z UE do RU (dla mięsa wie-
przowego, surowych produktów wieprzowych, świń hodowlanych, świń do tu-
czu oraz świń rzeźnych) o zapis poświadczający wolność od ASF w ciągu 3 lat 
na terytorium UE poza Sardynią i Litwą. Poinformowała również, że jej zdaniem 
restrykcje dotyczą tylko Litwy, w związku z czym ww. zmienione świadectwa 
uzgodnione między UE a Rosją mogą być nadal stosowane. KE poprosiła o po-
twierdzenie takiego rozumienia oraz załączonych wzorów świadectw zdrowia.

14 lutego 2014 r.: pismo ministra Fiodorowa do komisarza Borga z propozycją 
rozpoczęcia rozmów na szczeblu eksperckim; regionalizację zastosowaną w Europie 
w związku z ASF określono jako niewystarczającą oraz niezgodną z Kodeksem Świato-
wej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE)

17 lutego 2014 r.: potwierdzenie pierwszego przypadku ASF u dzików w Polsce
18 lutego 2014 r.:
∙ Potwierdzenie drugiego przypadku ASF u dzików w Polsce
∙ W Dz. U. UE nr L46 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji 2014/93/

UE z dnia 14 lutego 2014 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odnie-
sieniu do afrykańskiego pomoru świń na Litwie. Na mocy ww. decyzji określono 
unijny wykaz obszarów zakażonych afrykańskim pomorem świń na Litwie.

20 lutego 2014 r.:
∙ pismo S. Dankwerta do P. Testori-Coggi, w którym strona rosyjska prosi o prze-

kazanie uzupełnionego kwestionariusza ws. oszacowania ryzyka wystąpienia ASF 
w UE (w szczególności Estonia, Litwa, Łotwa, Polska). Tego samego dnia KE po-
twierdziła przekazanie opracowanego kwestionariusza w dniu 7 lutego 2014 r.

∙ w Dz. U. UE nr L50 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji 
2014/100/UE z dnia 18 lutego 2014 r. dotycząca niektórych tymczasowych 
środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce. 
Na mocy ww. decyzji określono unijny wykaz terytoriów zakażonych w związku 
z afrykańskim pomorem świń w Polsce.

21 lutego 2014 r.:
∙ pismo od KE do głównych lekarzy weterynarii P.Cz. UE ws. sytuacji dot. ASF na 

wschodnich granicach UE w celu ochrony sektora mięsa wieprzowego, prośba 
o ścisłą współpracę, wdrożenie środków ochronnych oraz zapobiegawczych.

∙ po spotkaniu z szefem Rossielchoznadzoru dyrektor DG SANCO Komisji Eu-
ropejskiej poinformowała, że w kolejnym tygodniu w centrum naukowym 
we Włodzimierzu (Rosja) odbędzie się spotkanie ekspertów z Rosji oraz z UE 
w celu opracowania wspólnych działań, aby zapobiec rozprzestrzenieniu ASF 
w Europie. Działania te przyczynią się do dalszego wyjaśniania rozbieżności 
z Federacją Rosyjską w zakresie importu wieprzowiny z UE. Ponadto dyrektor 
dodała, że rosyjscy eksperci zostaną wysłani do Polski ze względu na fakt, iż 
niedawno wykryto tam dwa przypadki ASF u dzików. S. Dankwert natomiast 
podkreślił, że terminy wznowienia dostaw wieprzowiny z UE do Rosji jak na 
razie nie są omawiane oraz zależą od szeregu okoliczności, które jeszcze nie 
zostały uzgodnione.

25 lutego 2014 r.:
∙ raport ze spotkania DG SANCO (P. Testori-Coggi) z Rossielchoznadzor (S. Dan-

kwert) w dniu 21.02.2014. Uzgodniono 2 podejścia do regionalizacji w UE:
– spotkania na poziomie technicznym w tygodniu 24–28.02.2014 (spotkanie 

w laboratorium referencyjnym we Włodzimierzu, łączona misja w Polsce)
– omówienie nowych świadectw UE.
Podczas spotkania omówiono działania wdrożone w Polsce i na Litwie w odnie-
sieniu do wystąpienia ASF. Podkreślono, że zastosowane środki są zgodne ze 
standardami OIE. UE zasugerowała zastosowanie regionalizacji RU na zasa-
dach takich, jak w przypadku innych krajów, oraz poprosiła stronę rosyjską 
o uznanie regionalizacji UE na zasadach międzynarodowych.
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∙ pismo DG SANCO (P. Testori-Coggi) do Rossielchoznadzoru (S. Dankwert) z pro-
pozycją zmiany treści 6 świadectw (3 dla świń i 1 dla mięsa wieprzowego, 1 kon-
serwy, salami/kiełbasy i gotowe do spożycia produkty mięsne, 1 gotowe produk-
ty mięsne do spożycia)

25–28 lutego 2014 r.: na terenie Polski odbyła się zgodnie z przepisami UE misja 
Interwencyjnego Zespołu Weterynaryjnego Wspólnoty (CVET), której zadaniem była 
ocena wdrożonych przez Polskę środków zwalczania ASF oraz wsparcie eksperckie 
i techniczne w tym zakresie. Eksperci CVET wraz z przedstawicielami OIE i służby we-
terynaryjnej Federacji Rosyjskiej poddali ocenie zarówno środki wdrożone w obszarze 
zwalczania choroby ustanowionym zgodnie z prawodawstwem krajowym oraz unij-
nym, jak również ocenili działalność krajowego laboratorium referencyjnego w zakre-
sie diagnostyki ASF. Eksperci ocenili oba powyższe aspekty pozytywnie, konkludując 
m.in., iż koordynacja wdrażania środków zwalczania choroby nie budzi zastrzeżeń, 
wdrożono prawidłowy monitoring ASF, natomiast krajowe laboratorium referencyjne 
jest dobrze przygotowane do prowadzenia diagnostyki w kierunku ASF.

4 marca 2014 r.:
∙ RU zgłosiła do WTO notyfikację o wprowadzeniu czasowych ograniczeń na eks-

port z Polski
∙ RU zgodziła się rozważyć regionalizację w UE. UE wyraziła gotowość do rozsze-

rzenia programu monitoringu ASF wzdłuż wschodniej granicy UE (Słowacja, 
Węgry, Rumunia).

6 marca 2014 r.:
∙ pismo DG SANCO (P. Testori-Coggi) do Rossielchoznadzor (S. Dankwert) 

ws. spotkania technicznego we Włodzimierzu oraz informacji nt. regionalizacji 
w odniesieniu do ASF. Zgodnie z ustaleniami komisarza Borga i ministra Fiodo-
rowa podczas spotkania z 28 lutego br. konsultacje techniczne we Włodzimie-
rzu zaplanowano na 7.03.2014 r. (celem omówienia regionalizacji w UE oraz 
oceny ryzyka dot. handlu wieprzowiną z UE). Kolejne spotkanie P. Testori-Coggi 
i S. Dankwerta zaplanowano na 14.03.2014 r. w Madrycie.

∙ Przekazanie władzom RU uwag KE do notyfikacji do WTO z 04.03.2014 r.
7 marca 2014 r.: Podczas spotkania technicznego we Włodzimierzu dyskutowano 

na temat:
∙ warunków regionalizacji UE
∙ oceny ryzyka eksportu wieprzowiny i produktów wieprzowych z UE do RU
Strony miały rozbieżne zdania:
∙ delegaci UE uznali działania podjęte przez UE w odniesieniu do lokalizacji i za-

pobieżenia dalszemu rozprzestrzenieniu się ASF na terytorium UE za wystar-
czające dla wznowienia eksportu wieprzowiny oraz produktów wieprzowych 
z terenów UE nieobjętych restrykcjami

∙ eksperci Rossielchoznadzoru – na podstawie działań podjętych przez UE oraz 
przekazanych informacji – stwierdzili, że wznowienie eksportu wieprzowiny i pro-
duktów wieprzowych z UE do FR może być możliwe dopiero po wprowadzeniu 
przez UE i UC stosownych zmian w obowiązujących świadectwach zdrowia.

Ponadto strona rosyjska poinformowała, że w jej opinii na początku należy rozwa-
żyć wznowienie eksportu wieprzowiny z krajów Europy Zachodniej. Takie rozwiązanie 
jest prezentowane jako najbezpieczniejsze dla RU, gdyż kraje te są najbardziej odda-
lone od Rosji, a ponadto świnie hoduje się tam na dużych fermach o wysokim stop-
niu ochrony biologicznej. KE sprzeciwiła się takiemu stanowisku jako niezgodnemu 
z wymogami Kodeksu OIE. Stwierdziła, że podejście strony rosyjskiej nie ma podstaw 
naukowych, jest też więc sprzeczne z zobowiązaniami Rosji wobec WTO.

Uzgodniono, że strony będą wymieniały się informacjami, a także przeprowadzą 
konsultacje w związku z zapisami Kodeksu OIE oraz porozumienia SPS, zgodnie z któ-
rymi regionalizacja terytorium eksportera powinna być zharmonizowana oraz uzgod-
niona na wzajemnie akceptowalnych warunkach.

10 marca 2014 r.: pismo P. Testori-Coggi do S. Dankwerta z informacją o po-
twierdzeniu spotkania w dn. 14.03.2014 r. oraz gotowości do omówienia zmian w eks-
portowych świadectwach zdrowia.
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się osoby zaniepokojone sytu-

acją, którą można dostrzec w wielu regionach.
Problem dotyczy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

tak zwanych PSZOK. Punkty te są zlokalizowane w odległości nawet 25 km 
od danej gminy. W art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach jest jasno zapisane, że gminy tworzą punkty selektywnego 
zbierania odpadów w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich 
mieszkańców gminy. Usytuowanie takiego punktu w odległości powyżej 
20 km od gminy nie spełnia wymogu opisanego w powyższym artykule, 
a ponadto powoduje niechęć mieszkańców do prowadzenia prawidłowej se-
gregacji odpadów.

Szanowny Panie Ministrze, proszę o zwrócenie uwagi na wyżej wymie-
niony problem i o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mogą być 
zlokalizowane w tak znacznej odległości?

2. Czy nie byłoby warto uwzględnić powyższych uwag przy okazji nowe-
lizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Z poważaniem 
Marian Poślednik

Odpowiedź

Warszawa, 27 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2014 r. (znak: BPS/043-49-2147/14) do-

tyczące oświadczenia Senatora Mariana Poślednika złożonego podczas 49. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 20 lutego 20104 r. w sprawie tworzenia punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych poniżej przedstawiam odpowiedź na przedmiotowe 
oświadczenie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) gminy za-
pewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 
utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych (PSZOK) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców 
gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Ma-
jąc na uwadze pkt 9 lit. d (art. 3 ust. 2 ww. ustawy) gminy mają obowiązek udostępnić 
na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje 
o prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (oznaczenie 
siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres) oraz wskazać adresy punktów selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem 
godzin przyjmowania odpadów.
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Przy tym wskazać należy, iż ustawodawca pozostawił dowolność organom samo-
rządu terytorialnego w ustanowieniu systemu selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych najbardziej efektywnego na danym terenie. Rada gminy określa, w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpa-
dów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbiera-
nia odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wobec tego stwierdzić 
należy, iż gminy w sposób dowolny tworzą systemy zbierania odpadów komunalnych 
na swoim terenie, w tym również same decydują o lokalizacji PSZOK-ów.

Wydaje się, iż ustawodawca określając przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odwoływał się do wiedzy gmin w zakresie 
potrzeb mieszkańców związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi jak 
również do racjonalności w podejmowaniu decyzji przez władze gmin w dostosowaniu 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawodawca celowo nie określił 
konkretnych danych lokalizacyjnych PSZOK-ów, gdyż nie byłoby to możliwe ze wzglę-
du na różnorodność gmin w Polsce pod względem gęstości zaludnienia czy obszaru 
obejmującego gminę. Warto zaznaczyć, iż w mniejszych jednostkach administracyj-
nych, wygodniejsze i bardziej ekonomiczne wydaje się tworzenie, wspólnie przez kilka 
gmin, jednego punktu gromadzenia odpadów problematycznych.

Ponadto uprzejmie informuję, iż Minister Środowiska powołał Zespół ds. anali-
zy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który składa 
się z przedstawicieli różnych środowisk, związanych z funkcjonowaniem ustawy, tj. 
m.in. z przedstawicieli małych i dużych miast, gmin wiejskich, przedstawicieli urzę-
dów marszałkowskich, właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców realizujących 
zadania ustawy. Zadaniem Zespołu jest kompleksowa analiza nowego systemu gospo-
darki odpadami oraz przedstawienie rekomendacji najlepszych możliwych rozwiązań, 
które będzie można wykorzystać w pracach legislacyjnych nad zmianą ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oprócz tego została 
uruchomiona platforma konsultacji społecznych, poprzez którą uwagi do funkcjono-
wania ustawy może zgłosić każdy obywatel, każda gmina lub przedsiębiorca. Platfor-
ma ta jest dostępna na stronie www.naszesmieci.mos.gov.pl w zakładce „Kontakt”. 
Zgłaszane uwagi zostaną przekazane Zespołowi, który dokona ich analizy.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatora Zdzisława Pupy

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra o podjęcie działań zmierzających do do-

precyzowania przepisów ustawy – Prawo wodne w zakresie właściwości 
organów do udzielania pozwoleń wodnoprawnych związanych z obszarami 
szczególnego zagrożenia powodzią.

W obecnym stanie prawnym art. 122 ust. 2 ustawy – Prawo wodne 
wskazuje wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego między innymi 
na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na 
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w przypadku gdy dyrektor 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej wydał decyzje, o których mowa 
w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 ustawy – Prawo wodne. Zgodnie z art. 140 
ust. 5 ustawy – Prawo wodne organem właściwym do wydania tego pozwo-
lenia wodnoprawnego jest marszałek województwa.

Zgodnie z zasadami logiki użyty w przywołanym art. 122 ust. 2 spójnik 
„i” oznacza koniunkcję, czyli wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
między innymi na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie 
innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w sytuacji, 
gdy występują obie przesłanki i uzyskane są obie decyzje, o których mowa 
w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 ustawy – Prawo wodne. Tym samym marsza-
łek województwa posiada podstawę prawną do udzielenia pozwolenia wod-
noprawnego związanego z obszarami szczególnego zagrożenia powodzią 
tylko w przypadku wydania obu decyzji, o których mowa w art. 40 ust. 3 
i art. 88l ust. 2 ustawy – Prawo wodne. Na ten fakt zwrócił też uwagę dyrek-
tor Biura Administracyjno-Prawnego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w piśmie z dnia 2 sierpnia 2012 r., znak: KZGW/BAP-po/588/2012/Ic, kie-
rowanym do marszałka województwa pomorskiego.

Marszałkowie województw w ramach prowadzonych postępowań ad-
ministracyjnych dotyczących udzielania pozwoleń wodnoprawnych związa-
nych z obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, stosując tę wykładnię 
prawną, wchodzili w spory kompetencyjne ze starostami.

W postanowieniach dotyczących rozstrzygania sporów kompetencyjnych 
pomiędzy starostami a marszałkami województw w zakresie spraw o udzie-
lanie pozwoleń wodnoprawnych związanych z obszarami szczególnego zagro-
żenia powodzią Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazuje mar-
szałka województwa jako organ właściwy do rozpoznania tych spraw (mię-
dzy innymi z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt II OW 16/13, z dnia 24 wrześ- 
nia 2013 r., sygn. akt II OW 95/13, z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. 
akt II OW 106/13, z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. akt II OW 112/13).

W związku z takim orzecznictwem sądowoadministracyjnym jednym 
z możliwych działań podejmowanych przez marszałków województw w wy-
mienionych sprawach było ustalanie potrzeby uzyskiwania przez wniosko-
dawców obu decyzji, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 ustawy 
– Prawo wodne. W przypadku gdy ustalono wymóg uzyskania tylko jednej 
z decyzji, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 881 ust. 2 ustawy – Pra-
wo wodne, orzekano o umorzeniu prowadzonego postępowania z przyczyn 
prawnych, wobec braku normy prawnej udzielającej organowi administracji 
publicznej kompetencji do wydania decyzji administracyjnej na podstawie 
art. 105 §1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Taki sposób 
prowadzenia postępowania administracyjnego potwierdził prezes Krajowe-
go Zarządu Gospodarki Wodnej w decyzji z dnia 12 sierpnia 2013 r., znak: 
KZGW/BAPpo-496/6734/2013/mg. Jednak w innym orzeczeniu, zawartym 
w decyzji z dnia 16 stycznia 2014 r., znak: KZGW/BAPpo-757/2013/MS, 
prezes zmienił orzecznictwo i orzekł, wskazując, że marszałek w ramach roz-
patrywania wymienionych spraw winien na wstępie ustalić organ właściwy 
do załatwienia danej sprawy.

W związku z aktualnym stanem prawnym i orzecznictwem sądowo-
administracyjnym, chcąc, aby postępowania administracyjne prowadzone 
były w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, 
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a organy administracji publicznej działały w sprawach wnikliwie i szybko, 
posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do ich załat- 
wienia, zwracam się do Pana Ministra o podjęcie pilnych prac nad zmianą 
ustawy – Prawo wodne. Zmiany w tej ustawie powinny spowodować więk-
szą czytelność przepisów dotyczących udzielania pozwoleń wodnoprawnych 
związanych z obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz właściwo-
ści organów do udzielania tego rodzaju pozwoleń wodnoprawnych.

Jednocześnie proszę o przedłożenie stanowiska, wobec wspomnianych 
orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przypadku gdy w postę-
powaniu ustalono wymóg uzyskania tylko jednej z decyzji, o których mowa 
w art. 40 ust. 3 i art. 881 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, czy marszałek wo-
jewództwa winien:

— wydawać pozwolenia wodnoprawne związane z obszarami szczegól-
nego zagrożenia powodzią będące w sprzeczności z art. 122 ust. 2 ustawy 
– Prawo wodne,

— umarzać prowadzone postępowania związane z obszarami szczegól-
nego zagrożenia powodzią z przyczyn prawnych, wobec braku normy praw-
nej udzielającej organowi administracji publicznej kompetencji do wydania 
decyzji administracyjnej, w związku z zapisami art. 881 ust. 6 ustawy – Pra-
wo wodne wskazującymi, że decyzja, o której mowa w art. 881 ust. 2 ustawy 
– Prawo wodne, wygasa, jeżeli w terminie dwóch lat od dnia, w którym stała 
się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z tym stanem rzeczy działania w przedstawionym zakresie 
są konieczne i uzasadnione.

Zdzisław Pupa

Odpowiedź

Warszawa, 26.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W załączeniu przekazuję, odpowiedź na pismo z dnia 26 lutego 2014 r., znak: 
BPS/043-49-2148/14, przy którym przekazano oświadczenie Senatora Zdzisława 
Pupy, w sprawie właściwości organów do udzielania pozwoleń wodnoprawnych zwią-
zanych z obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski
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Odpowiedź w sprawie oświadczenia senatora Zdzisława Pupy 
w sprawie podjęcia działań mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawy  

– Prawo wodne w zakresie właściwości organów do udzielania 
pozwoleń wodnoprawnych związanych 

z obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 145 z późn. zm.) – dalej „Prawo wodne” funkcje orzecznicze w gospodarowa-
niu wodami zostały powierzone Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
jako wyspecjalizowanemu centralnemu organowi administracji rządowej. Jak wynika 
z udzielonych wyjaśnień organ ten nieodmiennie prezentuje stanowisko, że stosow-
nie do przepisu art. 140 ust. 2 pkt 5 Prawa wodnego, marszałek województwa jest 
organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, o którym 
mowa w art. 122 ust. 2 ustawy, czyli na wykonywanie obiektów budowlanych, prac 
i innych czynności, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wyłącznie w sytu-
acji, gdy wydano dwie decyzje zwalniające, tj. z art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 Prawa 
wodnego. Powyższe stanowisko jest zgodne z wykładnią, jaką zawarto w uzasadnieniu 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 marca 2010 r. 
sygn. akt II SA/Gd 733/09.

W przypadku, gdy decyzja zwalniająca z zakazów wykonywania robót na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią, została wydana wyłącznie na podstawie przepisu 
art. 88l ust. 2 Prawa wodnego (nie ma możliwości aby zwolnienie było wydane wy-
łącznie na podstawie przepisu art. 40 ust. 3) występuje przypadek, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. c Prawa wodnego. W takiej sytuacji przepisy ustawy doty-
czące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów budowlanych i robót 
wykonywanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Potrzeba uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego uzależniona jest wówczas od tego czy planowane do wy-
konania roboty, na które uzyskano decyzję zwalniającą na podstawie przepisu art. 88l 
ust. 2 ustawy, zmieniają warunki przepływu wód powodziowych. W takim przypadku, 
o ile właściwość marszałka województwa nie wynika z pozostałych przepisów art. 140 
ust. 2 Prawa wodnego, a dyrektora rzgw z przepisu art. 140 ust. 2a Prawa wodnego, 
organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta.

Odmienne stanowisko w tym zakresie prezentuje Naczelny Sąd Administracyjny 
rozstrzygając spory kompetencyjne między starostami a marszałkami województwa. 
Wydawane przez NSA postanowienia, których jest już kilkanaście, nie zawierają wy-
kładni przepisów kompetencyjnych, określonych w art. 140 Prawa wodnego z odnie-
sieniem do art. 122 ust. 2 Prawa wodnego, a treść ich uzasadnień nie jest jednolita.

O powyższych problemach Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej infor-
mował Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Dyrektora Biura Orzecz-
nictwa, Pana Janusza Stanisława Trzcińskiego w piśmie z dnia 7 listopada 2013 r. 
Jednakże w odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 24 stycznia 2014 r., Wiceprezes 
NSA Pan Włodzimierz Ryms wskazał, że w stanowiskach NSA zawartych w wydanych 
postanowieniach nie zachodzi rozbieżność, zatem brak jest podstaw do wystąpienia 
z wnioskiem o podjęcie uchwały przez skład poszerzony NSA.

W świetle zaistniałej sytuacji, powodującej rozbieżności w interpretacji art. 140 
ust. 2 pkt 5 Prawa wodnego, w toku prac nad nowym Prawem wodnym zostaną rozwa-
żone kwestie dotyczące właściwości organów administracji publicznej do podejmowa-
nia rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach administracyjnych, a w szczególności 
do wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

Odnosząc się do przywołanych w oświadczeniu rozstrzygnięć Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej należy zauważyć, że decyzja z dnia 12 sierpnia 2013 r. 
znak: KZGW/BAPpo-496/6734/2013/mg dotyczyła sytuacji, gdy Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego, został wskazany przez NSA właściwym do rozpoznania 
wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W wyniku tego rozpoznania Marsza-
łek Województwa Podkarpackiego uznał, że nie ma normy prawnej udzielającej mu 
kompetencji do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, zatem prowa-
dzone postępowanie umorzył jako bezprzedmiotowe. Prezes Krajowego Zarządu Go-
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spodarki Wodnej po przeprowadzeniu postepowania odwoławczego uznał zasadność 
tego sposobu rozstrzygnięcia sprawy i utrzymał ją w mocy.

Natomiast decyzja Prezesa KZGW z dnia 16 stycznia 2014 r. znak: KZGW/BAP-
po757/2013/ms uchylająca decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego wydana 
została w sytuacji, gdy Marszałek Województwa Podkarpackiego nie został przez NSA 
wskazany, jako właściwym do rozpoznania wniosku, a mimo to wszczął postępowanie, 
a następnie uznając się niewłaściwy do załatwienia sprawy umorzył to postępowanie, 
jako bezprzedmiotowe. W tej sytuacji Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
ze względów formalnych uchylił decyzję Marszałka Podkarpackiego i przekazał sprawę 
do ponownego rozpatrzenia. W sytuacji, gdy Marszałek Województwa Podkarpackiego 
nie został wskazany przez NSA do rozpatrzenia wniosku, uznając się niewłaściwym 
w sprawie, powinien był niezwłocznie przekazać sprawę organowi właściwemu, sto-
sownie do art. 65 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W mojej ocenie w przypadku gdy marszałek otrzyma od strony wniosek o wyda-
nie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz robót na 
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wymagających wyłącznie jednej decyzji 
zwalniającej, wniosek ten powinien być przez marszałka przesłany do starosty, sto-
sownie do przepisu art. 65 §1 Kpa. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia sporu kompe-
tencyjnego NSA wskaże marszałka województwa właściwym do rozpatrzenia sprawy, 
marszałek jest zobowiązany do rozpatrzenia tego wniosku, i rozstrzygnięcia sprawy 
w myśl przepisu art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. c Prawa wodnego.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Janiny Sagatowskiej, 
Wiesława Dobkowskiego, Stanisława Gogacza, Bogdana Pęka, 

Przemysława Błaszczyka, Alicji Zając oraz Zdzisława Pupy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W dniu 18 lutego bieżącego roku Rada Nadzorcza spółki Eurolot powie-

rzyła panu Tomaszowi Balcerzakowi stanowisko prezesa zarządu. Jak wy-
jaśniono w komunikacie, o wyborze Balcerzaka na szefa Eurolotu „przesą-
dziły wysokie kwalifikacje i bardzo dobra znajomość branży lotniczej”.

Zastanawiający jest fakt, że Tomasz Balcerzak po złożeniu rezygnacji 
ze stanowiska członka zarządu PLL LOT w wyniku braku akceptacji rady 
nadzorczej dla działań zarządu PLL LOT ze względu na bardzo złą sytuację 
finansową spółki zostaje obecnie prezesem innej spółki Eurolot.

Prosimy Pana Premiera o wyjaśnienie wszelkich okoliczności tej sytuacji.
Dlaczego menedżer, który nie otrzymał skwitowania w jednej spółce, te-

raz zostaje prezesem drugiej? 
Czy ktoś, kto wcześniej nie nadawał się na wiceprezesa, teraz jest odpo-

wiedni do objęcia funkcji prezesa? 
A dodać należy, że obie spółki są w tragicznej sytuacji finansowej.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz  Wiesław Dobkowski 
Grzegorz Wojciechowski  Stanisław Gogacz 
Robert Mamątow  Bogdan Pęk 
Krzysztof Słoń   Przemysław Błaszczyk 
Henryk Górski   Alicja Zając 
Janina Sagatowska  Zdzisław Pupa

Stanowisko 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 31 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismami Pana Marszałka z dnia 5 marca 2014 r. (znaki: BPS/043- 

-49-2149/14 i BPS/043-49-2127/14), dotyczącymi oświadczeń Senatorów Wojciecha 
Skurkiewicza i Jana Marii Jackowskiego złożonego wspólnie z innymi Senatorami pod-
czas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r., uprzejmie informuję, że 
udzielenie odpowiedzi wymaga dokonania głębszej analizy w podniesionych przez Pa-
nów Senatorów kwestiach.
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W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu 
udzielenia odpowiedzi na powyższe oświadczenia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedzi zostaną udzielone bez zbędnej 
zwłoki.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Rafał Baniak

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 3 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 5 marca 2014 r. znak: SPRM/4813-100-(1)/14 

przekazujące oświadczenie senatorów złożone podczas 49. posiedzenia Senatu w dniu 
20 lutego 2014 r., uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 368 §4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo-
wych oraz §22 ust. 1 Statutu EuroLOT SA członkowie zarządu powoływani są przez 
Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, 
które ma na celu wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko członka zarządu 
w Spółce na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjali-
zacji i prywatyzacji oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 
2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
Członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych. W trakcie postępowania wery-
fikowana jest wiedza i predyspozycje kandydata do pełnienia ww. funkcji. W wyni-
ku powyższego postępowania, przeprowadzonego w lutym 2014 r., Rada Nadzorcza 
dokonała wyboru p. Tomasza Balcerzaka na stanowisko Prezesa Zarządu EuroLOT 
SA, jako kandydata, który, w jej opinii, odznaczał się najlepszą spośród wszystkich 
kandydatów wiedzą niezbędną dla profesjonalnego zarządzania podmiotem funkcjo-
nującym na trudnym rynku przewozów lotniczych.

Odnośnie do wcześniejszego pełnienia przez p. Tomasza Balcerzaka funkcji człon-
ka zarządu w PLL LOT SA wyjaśnić należy, iż Walne Zgromadzenie PLL LOT SA nie 
podjęło uchwały ws. nieudzielenia mu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2012.

W grudniu 2013 r. p. Tomasz Balcerzak zrezygnował z pełnienia funkcji członka 
zarządu w PLL LOT SA. Walne Zgromadzenie tej Spółki nie oceniało jeszcze działalno-
ści członków organów statutowych Spółki za rok 2013.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Rafał Baniak
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Henryka Górskiego, 

Krzysztofa Słonia, Przemysława Błaszczyka, Alicji Zając, 
Zdzisława Pupy oraz Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
W związku z wykonywaniem mandatu senatora Rzeczypospolitej Pol-

skiej uzyskałem informacje mogące świadczyć o bezczynności prokuratury 
i sądu w Grójcu. Kwestia dotyczy sprawy o sygnaturze IIk296/10 prowadzo-
nej w grójeckim sądzie. W marcu 2010 r. pan Piotr W. groził państwu B., że 
ich zabije. Groźby te spowodowane były faktem złożenia zawiadomienia do 
prokuratury o popełnieniu przestępstwa polegającego na oszukaniu niepeł-
nosprawnej umysłowo rodziny ze wsi państwa B., co poskutkowało posta-
wieniem panu W. ponad pięćdziesięciu zarzutów i skierowania aktów oskar-
żenia do sądów w Grójcu i Radomiu. Jednak do tej pory, czyli przez ponad 
cztery lata, nie odbyła się ani jedna rozprawa, ponieważ pan W. dostarcza 
zwolnienia lekarskie sugerujące jego zły stan zdrowia, który to stan zdrowia 
pozwala mu jednak swobodnie się poruszać, prowadzić firmy i zastraszać 
państwa B. oraz utrudniać im życie między innymi poprzez spowodowanie 
utraty lokalu wynajmowanego przez państwa B. na potrzeby prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Panie Prokuratorze, dlaczego bezinteresowna pomoc upośledzonym lu-
dziom, oszukanym przez nieuczciwego przedsiębiorcę, przysporzyła małżeń-
stwu B. tak licznych problemów, i czemu mamy w tej sprawie do czynienia 
z tak daleko idącą bezczynnością prokuratury?

Panie Prokuratorze, powyższe fakty mogą wskazywać na niedopełnienie 
obowiązków przez osoby zobowiązane do działania.

Prosimy o wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz  Przemysław Błaszczyk 
Grzegorz Wojciechowski  Alicja Zając 
Henryk Górski   Zdzisław Pupa 
Krzysztof Słoń   Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 18.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego 2014 roku nr BPS/043-49-2150/14, przy 

którym przekazane zostało oświadczenie Pana senatora Wojciecha Skurkiewicza zło-
żone wspólnie z innymi senatorami podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lu-
tego 2014 roku, zawierające zarzut bezczynności prokuratury w sprawie IIK 296/10 
zawisłej w Sądzie Rejonowym w Grójcu uprzejmie przedstawiam co następuje.
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Prokurator Rejonowy w Grójcu w dniu 2 czerwca 2010 roku skierował w sprawie 
1 Ds. 249/10 akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Grójcu sygn. IIK 296/10 prze-
ciwko Piotrowi W. oskarżając go o czyny z art. 245 k.k. oraz z art. 191§1 k.k. w zw. 
z art. 12 k.k.

W toku postępowania przygotowawczego stosowany był wobec Piotra W. środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który został uchylony postano-
wieniem Sądu z dnia 15 czerwca 2010 roku między innymi ze względu na fakt izolacji 
Piotra W. w innej sprawie.

Prokurator Rejonowy w Grójcu skierował do Prezesa Sądu Rejonowego w Grójcu 
pismo z dnia 4 lutego 2011 roku, w którym wskazywał na potrzebę podjęcia działań 
zmierzających do przyspieszenia rozpoznania przedmiotowej sprawy.

Przewód sądowy został otwarty w dniu 6 grudnia 2011 roku, w czasie którego 
przesłuchano oskarżonego oraz dwóch świadków. Do chwili obecnej nie przesłuchano 
z udziałem psychologa Władysława W. oraz Katarzyny B. z uwagi na szereg działań 
podejmowanych przez obrońców oskarżonego Piotra W., reprezentujących jego inte-
resy także w innych postępowaniach, w których skierowano akty oskarżenia do Sądu 
Rejonowego w Grójcu lub Sądu Okręgowego w Radomiu.

W toku postępowania IIK 296/10 Sąd Rejonowy w Grójcu wielokrotnie zawiada-
miał Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu o działaniach obrońców w postaci nie-
usprawiedliwionego niestawiennictwa na terminy rozpraw. Zawiadomienia dotyczyły 
postępowania dwóch adwokatów, skutkujące w konsekwencji przewlekłością proce-
su. Sąd korzystał też z uprawnienia stosowania kar porządkowych.

Pismami z dnia 23 września 2011 roku oraz 2 marca 2012 roku ówczesny Prezes 
Sądu Rejonowego w Grójcu zwracał się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu 
o podjęcie działań w związku z niewłaściwym, długotrwałym postępowaniem adw. 
Tomasza Burdy w sprawie IIK 296/10, które mogło naruszać obowiązki procesowe 
obrońcy. Korespondencję w tej sprawie przekazywano do wiadomości do Ministerstwa 
Sprawiedliwości.

Nadto w toku procesu oskarżony Piotr W. usprawiedliwiał swoją nieobecność 
zwolnieniami lekarskimi, pobytem w szpitalu, schorzeniami natury psychiatrycznej, 
co spowodowało wywołanie opinii biegłych wskazującej na brak przeszkód w udziale 
Piotra W. w postępowaniu przed Sądem.

Obrońca formułował również wnioski o: zawieszenie niniejszego postępowania 
(dwukrotnie) w trybie art. 11 §2 k.p.k. wobec oskarżenia Piotra W. w innej sprawie 
przed Sądem Okręgowym w Radomiu sygn. IIK 112/10 o zbrodnie; prowadzenie na 
podstawie art. 34 §2 k.p.k. sprawy IIK 296/10 łącznie ze sprawą IIK 112/10; prowa-
dzenie sprawy od początku.

Obrona wnioskowała także o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Grójcu od 
orzekania w sprawie IIK 296/10 (dwukrotnie), wyłączenie prokuratorów Prokuratury 
Rejonowej w Grójcu od oskarżania w tym procesie z uwagi na autora aktu oskarżenia 
1 Ds. 249/10 i wielu innych przeciwko Piotrowi W. to jest osobę prokuratora Adama 
Bogusłowicza, pełniącego funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Grójcu. Prze-
ciwko temu oskarżycielowi publicznemu obrońcy skierowali w imieniu ich klienta 
i jego konkubiny współoskarżonych między innymi w procesie IIK 112/10, powództwa 
o naruszenie dóbr osobistych w związku ze sformułowaniami zawartymi w treści ak-
tów oskarżenia. Pozwy te zostały oddalone.

Adwokaci kierowali także przeciwko wyżej wymienionemu prokuratorowi zawiado-
mienia o przestępstwie do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Postępowania zakoń-
czone zostały postanowieniami o odmowie wszczęcia śledztwa wobec braku znamion 
czynu zabronionego.

W sprawie IIK 296/10 występowała nadto sytuacja procesowa wypowiedzenia 
obrony Piotra W. przez adwokata Aarona Mirzojana-Lewita, po czym substytuowania 
go przez obrońcę adw. Tomasza Burdę, któremu końcowo oskarżony wypowiedział 
umocowanie w sprawie.

Następnym obrońcą oskarżonego został adw. Włodzimierz Jastrząb. Obrońca ten 
zmarł w lutym 2014 roku. Do chwili obecnej oskarżony Piotr W. nie ustanowił adwo-
kata w postępowaniu IIK 296/10.
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Termin następnej rozprawy wyznaczony został na dzień 2 czerwca 2014 roku.
W toku procesu IIK 296/10 wyznaczono, jak dotychczas 18 terminów rozpraw.
Nadto informuję, że końcowa część treści oświadczenia senatorów nawiązuje do 

sprawy 2 Ds. 134/10 zawisłej w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu z zawiadomienia 
Katarzyny B.

Prokurator Rejonowy w grudniu 2010 roku skierował akt oskarżenia przeciw-
ko między innymi Piotrowi W. oskarżając go o oszustwo na szkodę Władysława W. 
i innych. Sprawa została zarejestrowana za sygn. IIK 752/10 w Sądzie Rejonowym 
w Grójcu i dołączono do niej inne postępowania przeciwko temu samemu oskarżone-
mu. Z aktualnych informacji Sądu wynika, iż z uwagi na trudną sytuację kadrową, 
planowane jest rozdzielenie postępowań na trzy odrębne, celem umożliwienia szyb-
szego rozstrzygnięcia. W sprawie tej także Prokuratura Rejonowa w Grójcu występo-
wała do Sądu z pismem o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy.

Dodać należy, iż w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu Katarzynie B. udzielano licz-
nych porad w ramach przyjęć, jako interesantce.

Informując o powyższym nie można podzielić zarzutów zawartych w oświadczeniu 
złożonym przez senatorów o bezczynności prokuratorów, w szczególności gdy od daty 
wniesienia aktów oskarżenia prokurator nie był już gospodarzem tych postępowań.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Janiny Sagatowskiej, 
Wiesława Dobkowskiego, Stanisława Gogacza, Bogdana Pęka, 

Przemysława Błaszczyka, Alicji Zając, Zdzisława Pupy, 
Grzegorza Czeleja, Grzegorza Biereckiego, Henryka Ciocha 

oraz Jana Marii Jackowskiego

skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Stefana Jaworskiego

Szanowny Panie Przewodniczący!
W ciągu zaledwie dwóch dni odpowiedział Pan Przewodniczący na py-

tanie Klubu Parlamentarnego PSL dotyczące spotów promocyjnych Prawa 
i Sprawiedliwości zamieszczanych w mediach po kongresie Prawa i Spra-
wiedliwości w dniu 25 lutego bieżącego roku.

Znacznie wcześniej, bo na początku lutego bieżącego roku, z zapytaniem 
o legalność spotów promocyjnych PSL zamieszczanych w okresie kampanii 
wyborczej w 2011 r. wystąpił przewodniczący Klubu Parlamentarnego Pra-
wa i Sprawiedliwości. Niestety, do chwili obecnej nie otrzymał na to pytanie 
odpowiedzi.

Pragniemy zatem zapytać Pana Przewodniczącego, czy na pewno Pań-
stwowa Komisja Wyborcza równo traktuje wszystkie partie polityczne i klu-
by parlamentarne, a jeśli tak, to dlaczego niezwłocznie reaguje Pan Przewod-
niczący na zapytanie Klubu Parlamentarnego PSL, a jednocześnie zwleka 
z odpowiedzią na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Spra-
wiedliwości.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Przemysław Błaszczyk 
Robert Mamątow  Alicja Zając 
Krzysztof Słoń   Zdzisław Pupa 
Henryk Górski   Grzegorz Czelej 
Janina Sagatowska  Wojciech Skurkiewicz 
Wiesław Dobkowski  Grzegorz Bierecki 
Stanisław Gogacz  Henryk Cioch 
Bogdan Pęk   Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 3 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Senatu,
Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego 2014 r. 

znak BPS/043-49-2151/14, informuje o stanowisku zajętym w sprawie oświadczenia 
złożonego przez senatora Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi senatorami pod-
czas 49. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lutego 2014 r.
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Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że wskazane wyżej oświadczenie zawiera 
nieprawdziwą informację, że do dnia jego złożenia, tj. do dnia 20 lutego 2014 r. Prze-
wodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość nie otrzymał odpowiedzi 
na swoje pismo z dnia 5 lutego 2014 r. Odpowiedź ta została bowiem złożona w Wy-
dziale Podawczym Kancelarii Sejmu w dniu 17 lutego 2014 r.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że jako organ kolegialny 
rozpatruje i rozstrzyga sprawy należące do jej właściwości na posiedzeniach. Zgodnie 
natomiast z §4 ust. 1 pkt 3 regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącego 
załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w spra-
wie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M. P. Nr 26, poz. 286 i z 2012 r. 
poz. 38) Przewodniczący Komisji podpisuje w jej imieniu m.in. pisma wychodzące na 
zewnątrz, po rozstrzygnięciu sprawy przez Komisję.

Pismo Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z dnia 
5 lutego 2014 r. wpłynęło do Komisji tego samego dnia. Zostało ono rozpatrzone na 
pierwszym posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej po jego wpłynięciu, które od-
było się dnia 10 lutego 2014 r. Natomiast pismo z odpowiedzią na wystąpienie zostało 
podpisane przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 17 lute-
go 2014 r. i tego samego dnia przekazane do Kancelarii Sejmu. Kilkudniowa zwłoka 
w podpisaniu pisma wynikała z wcześniej zaplanowanych służbowych wyjazdów Prze-
wodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej poza Warszawę.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że wspomniane w oświad-
czeniu pismo rzecznika prasowego Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa 
Ludowego wpłynęło do Państwowej Komisji Wyborczej drogą mailową dnia 16 lutego 
2014 r. i zostało rozpatrzone na pierwszym posiedzeniu Państwowej Komisji Wybor-
czej po jego wpłynięciu, które odbyło się dnia 17 lutego 2014 r. Pismo z odpowiedzią 
zostało podpisane dnia 18 lutego 2014 r.

Jak wynika z powyższego Państwowa Komisja Wyborcza dokłada starań, aby bez-
zwłocznie udzielać odpowiedzi na wpływające wnioski i zapytania.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza pragnie podkreślić, że przy rozpa-
trywaniu spraw, jako bezstronny, apolityczny organ wyborczy, kieruje się wyłącznie 
przepisami prawa.

Łączę wyrazu szacunku 
 
PRZEWODNICZĄCY 
Państwowej Komisji Wyborczej 
Stefan J. Jaworski



49. posiedzenie Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. 163

Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Henryka Górskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 

Andrzeja Pająka, Janiny Sagatowskiej, 
Jana Marii Jackowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, 

Bogdana Pęka oraz Andrzeja Matusiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracamy się do prezesa Rady Ministrów z prośbą o udzielenie informa-
cji, jakimi ważnymi względami społecznymi kierowano się, zmieniając za-
sady refundowania przez NFZ osobom niepełnosprawnym zakupu niezbęd-
nych pieluchomajtek.

W dniu 10 lutego 2014 r. zostało złożone pismo samotnej niepełnospraw-
nej mieszkanki Kielc, która porusza się na wózku inwalidzkim. Ze względu 
na swoją trudną sytuację finansową i fakt, że od trzydziestu lat nie może 
samodzielnie funkcjonować, nie stać jej na zakupienie we własnym zakresie 
wystarczającej liczby pieluchomajtek. Przez kilka godzin w ciągu dnia pani 
ta korzysta z pomocy opiekunki podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych, 
ale nocą zostaje zupełnie sama. Dotychczasowy bezpłatny limit pieluchomaj-
tek pozwalał jej w miarę normalnie funkcjonować. Z przedstawionych infor-
macji wynika, że lekarz odmówił jej wypisania zlecenia na owe pampersy, 
uzasadniając odmowę tym, że przy jej schorzeniu nie należą się już bezpłat-
ne pieluchomajtki.

Niepełnosprawna kobieta od czterdziestu lat choruje na reumatoidalne 
zapalenie stawów i przeszła zabieg usunięcia jednej nerki (w zaleceniach 
po tym zabiegu zapisano, że ma spożywać jak najwięcej płynów). Jak ta 
wymagająca pomocy innych osób pani ma funkcjonować w nowej dla sie-
bie rzeczywistości, skoro nie stać jej na samodzielny zakup pieluchomajtek, 
a przez większą część doby pozostaje zupełnie sama?

Z uzyskanych informacji wynika, że przedstawiony przez nas przy-
padek nie jest odosobniony. Oszczędności poczynione przez NFZ na tej 
niezwykle wrażliwej grupie pacjentów są, naszym zdaniem, zupełnie nie-
uzasadnione i krzywdzące. Uprzejmie proszę o pilne działanie w celu wy-
jaśnienia sprawy i przywrócenia zasad umożliwiających pomoc dla tych 
najsłabszych obywateli.

Krzysztof Słoń   Jan Maria Jackowski 
Henryk Górski   Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz  Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk   Andrzej Matusiewicz 
Janina Sagatowska

Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2014.03.25

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Krzysztofa Słonia wspólnie 

z innymi senatorami podczas 49. posiedzenia Senatu w dniu 20.02.2014 r. w sprawie 
udzielenia informacji, jakimi ważnymi względami społecznymi kierowano się, zmienia-
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jąc zasady refundowania przez NFZ osobom niepełnosprawnym zakupu niezbędnych 
pieluchomajtek, skierowanym do Prezesa Rady Ministrów przy piśmie z dnia 26 lutego 
2014 r. (BPS/043-49-2152/14), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie 
informuję, co następuje.

Minister Zdrowia w ramach swoich kompetencji podejmuje działania mające na 
celu poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Podstawę 
działań stanowią przepisy 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.). Świadczenia opieki zdrowotnej zakwalifikowane jako świadczenia gwa-
rantowane, finansowane ze środków publicznych w ramach powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego, przysługują świadczeniobiorcom również z zakresu zaopatrzenia 
w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., 
nr 122, poz. 696, z późn. zm.). Na podstawie delegacji określonej w art. 38 ust. 4 ww. 
ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), 
które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Powyższy akt prawny zawiera katalog 
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, limity ich finansowania ze środków 
publicznych oraz wysokość udziału własnego pacjenta w tym limicie. Określa tak-
że kryteria przyznawania poszczególnych wyrobów medycznych, uwzględniając sku-
teczność i bezpieczeństwo ich stosowania, sposób ich wytwarzania oraz możliwości 
płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych. Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu mające na celu w jak 
największym stopniu zabezpieczyć potrzeby osób niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych, wprowadzają m.in.: podniesienie limitów finansowania większości wyrobów 
medycznych, skrócenie okresów użytkowania wyrobów medycznych, rozszerzenie 
asortymentu refundowanych wyrobów medycznych, poszerzenie kryteriów ich przy-
znawania, rozszerzenie grona lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń.

Wśród licznych zmian należy również zwrócić uwagę na nowe regulacje dotyczą-
ce zasad refundowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia pieluchomajtek, które de 
facto wprowadzają rozwiązania korzystniejsze dla pacjentów. W zakresie dotyczącym 
zaopatrzenia pacjentów w środki absorpcyjne rozszerzono kryteria medyczne upraw-
niające do otrzymania refundacji, określając je jako: „neurogenne i nieneurogenne 
nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) 
i występowanie co najmniej jednego z kryteriów:

– głębokie upośledzenie umysłowe,
– zespoły otępienne o różnej etiologii,
– wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego 

układu nerwowego,
– wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania 

moczu,
– jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nie-

trzymania moczu,
– jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną 

nietrzymania stolca.
W przypadku powyższych wskazań medycznych pacjentom przysługuje zaopatrze-

nie w środki absorpcyjne w ilości do 60 sztuk miesięcznie, przy 30% udziale własnym 
pacjenta w limicie finansowania w wysokości 90 zł.

Ponadto rozszerzono asortyment refundowanych produktów absorpcyjnych, i tak 
pacjenci mogą się alternatywnie zaopatrywać w pieluchomajtki lub zamiennie w pie-
luchy anatomiczne, majtki chłonne, wkłady anatomiczne lub podkłady.

Jednocześnie dokonano poszerzenia kręgu osób uprawnionych do otrzymania 
refundacji tych środków o dzieci do ukończenia 3. roku życia wymagające takiego 
zaopatrzenia (do końca grudnia 2013 r. uprawnienie to przysługiwało dorosłym i dzie-
ciom powyżej 3. roku życia).
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Dodatkowo dla pacjentów z chorobami nowotworowymi (choroba nowotworowa 
przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy 
krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu 
w wyniku chorób nowotworowych) zniesiono współpłacenie przy zaopatrzeniu w za-
mienniki pieluch anatomicznych, wprowadzając tym samym zerowy udział tych pa-
cjentów w limicie finansowania ze środków publicznych dla wszystkich rodzajów środ-
ków absorpcyjnych. Obecnie tym pacjentom przysługuje refundacja środków absorp-
cyjnych w ilości do 60 sztuk miesięcznie, przy 0% udziale własnym pacjenta w limicie 
finansowania w wysokości 77 zł.

Jednocześnie mając na celu łatwiejszy dostęp pacjentów do świadczeń zdrowot-
nych rozszerzono grono lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń na środki ab-
sorpcyjne i w tej chwili wśród lekarzy uprawnionych znajdują się: lekarz posiadający 
specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, 
onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, onkologii klinicznej lub onkologii 
i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, neurologii lub neurologii 
dziecięcej, urologii lub urologii dziecięcej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
felczer ubezpieczenia zdrowotnego. Zlecenie może wystawić również lekarz spełniający 
wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej 
i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 31d 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.), w zakresie wykonywania tych świadczeń. Wprowadzono także 
nowe rozwiązanie polegające na przyznaniu pielęgniarce lub położnej ubezpieczenia 
zdrowotnego uprawnień do kontynuacji zlecenia na zaopatrzenie w środki absorpcyj-
ne przez okres do 12 miesięcy.

Ponadto uprzejmie informuję, iż nie sposób mówić o „oszczędnościach poczynio-
nych przez NFZ”, w sytuacji gdy już od 2013 r. wśród priorytetów przyjętych przez 
Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia podczas dzielenia środków pomiędzy po-
szczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej znalazło się zaopatrzenie w wyroby 
medyczne i ich naprawę, na które przeznaczono:

– 2013 r. – 822 mln zł,
– 2014 r. – 835 mln zł (co stanowi wzrost o ok. 25% w stosunku do 2012 r.).
Ustosunkowując się zatem bezpośrednio do opisanej przez Państwa Senatorów 

konkretnej sytuacji mieszkanki Kielc, której lekarz odmówił wystawienia zlecenia na 
pieluchomajtki, uprzejmie informuję, iż trudno ocenić jakimi względami kierował się 
lekarz, bowiem wprowadzone w tym zakresie zmiany legislacyjne, poczynione w naj-
lepszej wierze, w ewidentny sposób poprawiają sytuację zaopatrzenia pacjentów w re-
fundowane wyroby medyczne.

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

Bogdana Pęka, Andrzeja Matusiewicza, Wojciecha Skurkiewicza, 
Andrzeja Pająka oraz Janiny Sagatowskiej

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, 
do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Antoniego Górskiego 

oraz do prezes Sądu Rejonowego w Końskich Doroty Kaniowskiej

W związku ze skierowaną przez panią Wiesławę L. ze Stąporkowa proś-
bą o złożenie oświadczenia senatorskiego w sprawie skargi na przewlekłość 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Końskich postępowania sądowego 
prosimy o wyjaśnienie przyczyn tego, że sprawa, która mogła być rozstrzyg-
nięta blisko dwanaście lat temu, nadal jest przedmiotem postępowania i nic 
nie zapowiada rychłego jego zakończenia. Poszkodowana wnioskodawczyni 
działu spadku, gdy ta niebudząca wtedy wątpliwości sprawa rozpoczynała 
swój bieg, miała pięćdziesiąt lat. Teraz, gdy przez dwanaście lat poniosła 
straty zdrowotne i materialne, traci już nadzieję, że kiedykolwiek obejmie 
należną jej część nieruchomości. Traci również zaufanie do organów pań-
stwa odpowiedzialnych za sprawiedliwe i rychłe wyroki.

W załączeniu przekazujemy kopię złożonego wniosku zainteresowanej 
obywatelki zawierającego harmonogram postępowania, daty prowadzonej 
korespondencji i oznaczenia poszczególnych akt sprawy oraz kopię złożonej 
w Sądzie Okręgowym w Kielcach skargi na przewlekłość postępowania.

Krzysztof Słoń  Andrzej Matusiewicz 
Jan Maria Jackowski  Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk   Janina Sagatowska

Odpowiedź 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 28.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana senatora Krzysztofa Słonia, 

wspólnie z innymi senatorami, uprzejmie informuję.
Zgodnie z przepisem art. 37f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 

sądów po wszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, ze zm.), zwanej dalej ustawą, Mini-
ster Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością 
sądów, który obejmuje analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania 
przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego.

Z kolei prezes sądu w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego bada 
sprawność postępowania w poszczególnych sprawach, kontroluje działalność sekre-
tariatu wydziału, bada prawidłowość przydzielania sędziom i referendarzom sądowym 
spraw oraz ich równomiernego obciążenia pracą.

Złożone oświadczenie dotyczy sprawności postępowania w indywidualnej spra-
wie. Mając na względzie treść przytoczonych regulacji, zwrócono się do prezesa sądu 
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o udzielenie informacji, czy w związku z przedłużaniem się czasu trwania postępo-
wania we wskazanej sprawie były podejmowane działania w ramach wewnętrznego 
nadzoru administracyjnego i jakiego rodzaju.

Z informacji Prezesa Sądu Rejonowego w Końskich zawartej w piśmie z dnia 
25 marca 2014 r. wynika, że sprawa I Ns 850/07 z dniem 4 czerwca 2009 r. została 
objęta nadzorem Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, a z dniem 16 maja 2013 r. 
przedmiotowy nadzór objął Prezes Sądu Rejonowego w Końskich. Na mocy zarzą-
dzeń nadzorczych sędzia referent został zobowiązany do przedstawiania w okresach 
dwumiesięcznych sprawozdań z przebiegu postępowania, a ostatnia taka informa-
cja została złożona w dniu 7 marca 2014 r. Z informacji Prezesa Sądu Rejonowego 
w Końskich wynika, że na sprawność postępowania w tej sprawie znaczący wpływ 
ma ilość składanych skarg i wniosków, gdyż wiąże się to z koniecznością przerwania 
postępowania merytorycznego celem ich rozpoznania. Na czas trwania postępowania 
w wymienionej sprawie mają również wpływ inicjowane postępowania odwoławcze 
dotyczące postanowień wydanych w kwestiach incydentalnych.

Z kolei zarzuty dotyczące sposobu prowadzenia postępowania dowodowego, w tym 
zasadności dopuszczenia dowodów, jak też analiza trafności zapadłych w sprawie 
orzeczeń pozostaje poza zakresem nadzorczych uprawnień Ministra Sprawiedliwości.

Strona, której prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zostało naru-
szone na skutek działania lub bezczynności sądu może skorzystać z prawa wniesienia 
skargi o stwierdzenie, że w postępowaniu którego skarga dotyczy, nastąpiło narusze-
nie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie 
w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycz-
nych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed 
którym toczy się postępowanie.

Uprzejmie informuję, że w sprawie I Ns 850/07 Sądu Rejonowego w Końskich 
czynności wynikające z wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością 
sądów są realizowane przez właściwy organ.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Stanisław Chmielewski 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
WICEPRZEWODNICZĄCEGO 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Warszawa, 1 kwietnia 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 26 lutego 2014 r. przesyłającym oświadczenie złożone 

przez senatora Krzysztofa Słonia wspólnie z innymi senatorami podczas 49. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r., dotyczące sprawy I Ns 850/07 Sądu Re-
jonowego w Końskich, uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła 
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się o stosowne wyjaśnienia do właściwego prezesa sądu okręgowego tj. Sądu Okrę-
gowego w Kielcach. Z wyjaśnień tych wynika, że na skutek skargi Pani Wiesławy L. 
sprawa od 2009 r. pozostawała pod nadzorem Prezes tego Sądu, a następnie Prezesa 
Sądu Rejonowego w Końskich. W związku ze sprawowanym nadzorem sędzia referent 
składał okresowe sprawozdania z podejmowanych czynności. Prezes Sądu Rejonowe-
go w Końskich stwierdził, że obecnie nie zachodzi potrzeba podejmowania czynności 
o charakterze nadzorczym. Poinformował również, że kolejna rozprawa w sprawie wy-
znaczona została na 14 kwietnia 2014 r. i w tym dniu planowane jest zakończenie 
postępowania.

Z uwagi na wyznaczony termin rozprawy Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła 
w chwili obecnej nie zwracać się do Sądu Rejonowego w Końskich, a decyzję o ewen-
tualnym przeprowadzeniu lustracji wymienionej sprawy przez Krajową Radę Sądow-
nictwa podjąć na najbliższym posiedzeniu Rady w maju bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku 
 
WICEPRZEWODNICZĄCA 
Krajowej Rady Sądownictwa 
SNSA Małgorzata Niezgódka-Medek

Odpowiedź 
WICEPRZEWODNICZĄCEGO 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Warszawa, 2014.06.30

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie informuję, że na skutek pisma z dnia 26 lutego 2014 r., przesyłającego 

oświadczenie złożone przez Senatora Słonia wspólnie z innymi senatorami podczas 
49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r., dotyczącego sprawy I Ns 850/07 
Sądu Rejonowego w Końskich, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła w dniu 08 maja 
2014 r. uchwałę Nr 191/2014 r. o przeprowadzeniu lustracji pracy sędziego Sądu Re-
jonowego w Końskich Ewy Kosiarkiewicz-Ryszki w sprawie I Ns 850/07.

Lustracja została przeprowadzona w dniach 10 i 11 czerwca 2014 r., zaś jej wyni-
ki zostały zawarte w sprawozdaniu z dnia 11 czerwca 2014 r., które zostało przyjęte 
przez Krajową Radę Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2014 r.

W załączeniu przesyłam kopie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr 191/2014 r. 
z 08 maja 2014 r. oraz sprawozdania z lustracji pracy sędziego z 11 czerwca 2014 r.

Z wyrazami szacunku 
 
WICEPRZEWODNICZĄCY 
Krajowej Rady Sądownictwa 
płk Piotr Raczkowski 
sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego
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Załącznik

UCHWAŁA Nr 191/2014 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 8 maja 2014 r.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Są-
downictwa (Dz. U. nr 126, poz. 714 ze zm.)

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przeprowadzić lustrację pracy sędziego 
Sądu Rejonowego w Końskich Ewy Kosiarkiewicz-Ryszki w sprawie I Ns 850/07

w związku z okolicznościami opisanymi przez panią Wiesławę L. w piśmie z dnia 
17 grudnia 2013 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY 
Krajowej Rady Sądownictwa 
płk Piotr Raczkowski 
sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego

Dot. WP-61-11/14

SPRAWOZDANIE

z lustracji pracy sędziego w Końskich Ewy Kosiarkiewicz-Ryszki w sprawie I Ns 
850/07 przeprowadzonej w dniach 10 i 11 czerwca 2014 r. na podstawie Uchwa-
ły Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 08 maja 2014 r. Nr 191/2014 w związku 
z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 
(Dz. U. z dnia 17 czerwca 2011 r. Nr 126 poz. 714 ze zm.) przez zespół w składzie: 
sędzia Gabriela Ott, sędzia Ewa Preneta-Ambicka i sędzia Andrzej Adamczuk.

WNIOSKI KOŃCOWE

Po analizie akt sprawy I Ns 850/07 stwierdzamy, co następuje.
Sprawa o dział spadku z wniosku Pani Wiesławy L. wpłynęła do Sądu Rejonowego 

w Końskich w maju 2002 r.
Zapadłe w dniu 29 grudnia 2006 r. postanowienie Sądu Rejonowego w Końskich 

zostało uchylone do ponownego rozpoznania postanowieniem Sądu Okręgowego w Kiel-
cach z dnia 8 października 2007 r. Sprawa do chwili obecnej nie została zakończona.

W istotnej części postępowania strony reprezentowane są przez fachowych peł-
nomocników. W toku postępowania, kilkakrotnie zmieniały swoje stanowiska co do 
sposobu działu spadku, zgłosiły żądanie rozliczenia nakładów i pożytków z nierucho-
mości wspólnej, korzystały z wielu środków procesowych, zgłaszały liczne wnioski 
dowodowe, podejmowały próby ugodowego zakończenia postępowania. Na rozprawie 
w dniu 14 kwietnia 2014 r., na której planowano zakończenie postępowania, wnio-
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skodawczyni Wiesława L. poinformowała sąd o istnieniu składnika majątku spad-
kowego nabytego przez spadkodawczynię w drodze dziedziczenia. Poinformowała, że 
wiedzę tę posiada od 2007 r., jednocześnie nie posiada szczegółowych informacji, poza 
tym, że jest to mieszkanie położone w K.

Z mocy art 684 k.p.c. skład i wartość spadku sąd ustala z urzędu. W związku 
z powyższym w kwietniu 2014 r. sąd rozpoznający sprawę zobowiązany był do ustale-
nia, czy w skład spadku, będącego przedmiotem postępowania, wchodzą jeszcze inne 
składniki poza wskazaną we wniosku nieruchomością. Czynności te sąd orzekający 
podjął poszukując aktu zgonu, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz 
składu spadku po osobie wskazanej na rozprawie w kwietniu 2014 r.

Postawa uczestników postępowania, zgłaszane wnioski dowodowe, składane środ-
ki odwoławcze oraz nowe okoliczności sprawy podnoszone przez wnioskodawczynię 
i uczestniczkę na różnych etapach postępowania uniemożliwiły zakończenie sprawy 
do chwili obecnej.

Twierdzenie, że sprawa mogła zostać zakończona 12 lat temu nie jest uzasadnione.

sędzia Gabriela Ott 
sędzia Andrzej Adamczuk 
sędzia Ewa Preneta-Ambicka

Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r.

Odpowiedź 
PREZESA 
SĄDU REJONOWEGO 
w KOŃSKICH

Końskie, 13.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z pismem z dnia 26 lutego 2014 r. Nr BPS/043-49-2153-SR/14 oraz 
dołączoną do niego skargą Pani Wiesławy L. w sprawie INs 850/07 uprzejmie infor-
muję, iż po zapoznaniu się z aktami sprawy oraz oświadczeniem sędziego referenta 
SSR Ewy Kosierkiewicz-Ryszka nie stwierdzam uchybień w prowadzonym postępowa-
niu w ww. sprawie.

Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowej sprawie został wyznaczony termin ko-
lejnej rozprawy na dzień 14 kwietnia 2014 r., na którym planowane jest zakończenie 
postępowania.

W załączeniu uprzejmie przedstawiam oświadczenia sędziego referenta z dnia 
07.03.2014 r. oraz z dnia 16.01.2014 r.

PREZES 
Sądu Rejonowego 
SSR Dorota Kaniowska
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Załącznik

Sygn. akt I Ns 850/07

Końskie, 7.03.2014 r.

Pani Prezes 
Sądu Rejonowego 
w Końskich

Oświadczenie

W nawiązaniu do zarządzenia z dnia 5.03.2014 r. wydanego w sprawie Adm. 051-
-10/14 wyjaśniam, ze sprawa I Ns 850/07 tut. Sądu, w której od dnia 29.10.2007 r. 
jestem sędzią referentem, pozostawała pod nadzorem. W związku z tym w sprawie tej 
do Prezesa tut. Sądu składałam obszerne pisemne oświadczenia w przedmiocie bie-
gu postępowania. Ostatnie pisemne oświadczenie w związku ze skargą Wiesławy L. 
złożyłam w dniu 16 stycznia 2014 r. Od daty tego pisma jedynym nowym faktem jest 
wyznaczenie terminu rozprawy w sprawie jak wyżej na dzień 12.03.2014 r. godz. 8.30 
celem zakończenia przesłuchania biegłego i odebrania zeznań od stron.

W pozostałym zakresie podtrzymuję, okoliczności podniesione przeze mnie we 
wcześniej złożonych oświadczeniach, gdyż nie uległy one zmianie, a powielanie ich 
jest czasochłonne i uniemożliwia mi podejmowanie czynności w innych sprawach, 
w których jestem sędzią referentem.

Nadmieniam, że na bieg postępowania w sprawie jak wyżej ma także duży wpływ 
zachowanie stron i składane przez nie wnioski oraz środki zaskarżenia.

Z poważaniem 
 
SSR E. Kosierkiewicz-Ryszka

Sygn. akt I Ns 850/07 
Ewa Kosierkiewicz-Ryszka 
sędzia Sądu Rejonowego 
w Końskich

Końskie, 16.01.2014 r.

Pani Prezes 
Sądu Rejonowego 
w Końskich

Oświadczenie

W nawiązaniu do skargi Wiesławy L. z dnia 17 grudnia 2013 r. (Nr Prez. Adm. 051-
-88/13) oświadczam, co następuje.

Na rozprawie w dniu 14 października 2013 r. przewodniczący ogłosił postanowie-
nie w przedmiocie cofnięcia ustanowienia adwokata z urzędu dla uczestniczki Ma-
rii Jankowicz, co znalazło odzwierciedlenie w treści protokołu z rozprawy (k. 1686). 
Samo zaś postanowienie zostało wydane na odrębnym druku i znajduje się na karcie 
1684 akt. Istotnie treść postanowienia nie została wciągnięta do protokołu. Zgodnie 
z treścią art. 158 §1 kpc tylko, jeżeli sporządzenie odrębnej sentencji orzeczenia nie 
jest wymagane, wystarcza zamieszczenie w protokole treści samego rozstrzygnięcia. 
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Art. 356 kpc stanowi, że rozstrzygnięcia zawarte w postanowieniach niekończących 
postępowania w sprawie, wydanych na posiedzeniach jawnych, wpisuje się do proto-
kołu bez spisywania odrębnej sentencji, jeżeli nie przysługuje na nie zażalenie. Zgod-
nie z treścią art. 394 §1 pkt 2 kpc zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na 
postanowienia sądu pierwszej instancji, których przedmiotem jest odwołanie ustano-
wienia adwokata lub radcy prawnego. W tym stanie rzeczy postanowienie, o którym 
mowa w skardze, zostało wydane na odrębnym druku, a do protokołu wciągnięto 
jedynie informację o jego ogłoszeniu.

Na rozprawie jak wyżej, na którą przewodniczący przeznaczył 1,5 godziny (od 8.30 
do 10.00), sąd odebrał opinię od biegłego Mariusza Nurzyńskiego. Umożliwił także 
stronom zadawanie pytań, przy czym z uwagi na upływ czasu przeznaczonego na 
rozpoznanie niniejszej sprawy, kolejne sprawy wyznaczone na wokandzie, a także 
ze względu na konieczność stawienia się na godzinę 11.00. przez biegłego do Sądu 
w Kielcach, pytania zdążył zadać jedynie pełnomocnik wnioskodawczyni, co zosta-
ło odnotowane w treści protokołu z rozprawy. W celu zapewnienia równości stron 
i umożliwienia uczestniczce wyjaśnienia swoich wątpliwości do opinii biegłego sąd 
odroczył rozprawę do dnia 11 grudnia 2013 r., ponownie wzywając biegłego.

W międzyczasie, w dniu 17 października 2013 r., wpłynęło zażalenie uczestniczki 
na postanowienie sądu o cofnięciu ustanowenia adwokata. Zażalenie to wraz z aktami 
sprawy zostało przekazane Sądowi Okręgowemu w Kielcach. Czekając na zwrot akt 
przed terminem rozprawy, Sąd nie zdejmował sprawy z wokandy. Wbrew twierdzeniom 
skarżącej, działanie przewodniczącego miało na celu właśnie zapobieżenie temu, by 
sprawa „spadła” z wokandy. Ponieważ jednak do dnia wyznaczonego terminu rozpra-
wy akta sprawy nie zostały zwrócone z Sądu Okręgowego w Kielcach, zarządzeniem 
z dnia 11 grudnia 2013 r. przewodniczący zdjął sprawę z wokandy, informując o przy-
czynach osoby przybyłe na rozprawę. Po rozpoznaniu zażalenia w dniu 11 grudnia 
2013 r. przez Sąd Okręgowy w Kielcach, w dacie 13 stycznia 2014 r. akta sprawy I Ns 
850/07 zostały zwrócone do tut. Sądu w celu dalszego urzędowania. Wobec powyższe-
go zostanie wyznaczony termin rozprawy celem zakończenia przesłuchania biegłego 
i odebrania zeznań stron.

Z poważaniem 
 
Ewa Kosierkiewicz-Ryszka
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

W związku z pismem władz miasta Tychowo w sprawie wsparcia działań 
zmierzających do uratowania zabytkowego kościoła parafialnego zwracam 
się z uprzejmą prośbą o przyznanie dotacji na remont i renowację Kościoła 
pw. MBWW w Tychowie, powiat białogardzki, województwo zachodniopo-
morskie (wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony przez parafię 
w Tychowie w listopadzie 2013 r. w ramach otwartego konkursu MKiDN do 
programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków”).

Kościół parafialny w Tychowie jest najstarszą zabytkową budow-
lą w mieście. Świątynia została wzniesiona w średniowieczu, pod koniec 
XV wieku. W dniu 30 października 1956 r. kościół został wpisany do rejestru 
zabytków (nr rejestru A/1685/73). Zabytkowe wyposażenie kościoła stano-
wią: późnogotycki ołtarz główny – tryptyk z początku XVI wieku, krucyfiks 
z XVIII wieku, tablica epitafijna z 1679 r. oraz obraz Adolfa Hyły „Święty 
Józef z Dzieciątkiem” z 1950 r.

Podczas inwentaryzacji kościoła dokonanej przez państwowego inspek-
tora nadzoru budowlanego okazało się, że tychowski kościół jest w bardzo 
złym stanie technicznym. Najgorzej zachowała się partia szachulcowa kon-
strukcji, gzyms drewniany został silnie osłabiony na skutek działalności 
owadów, a elewacja kościoła ulega poważnej degradacji. W wielu miejscach 
ocalałe fachy są silnie rozwarstwione i mocno odstają od powierzchni muru. 
Kościół zagrożony jest destabilizacją konstrukcji, co w efekcie może doprowa-
dzić do katastrofy budowlanej. Obecnie parafianie prowizorycznie podparli 
kościół drewnianymi stemplami umieszczonymi wewnątrz i na zewnątrz, 
dzięki czemu uzyskano kilkumiesięczne pozwolenie na użytkowanie.

Miasto Tychowo zamieszkuje około dwóch i pół tysiąca mieszkańców, 
z czego zdecydowana większość to praktykujący wierni należący do parafii 
rzymskokatolickiej. Mieszkańcy, chcąc ocalić przed zniszczeniem ponad pię-
ciusetletni zabytek, utworzyli Komitet na rzecz Rewitalizacji Zabytkowego 
Kościoła w Tychowie. Komitet ten od kilku lat organizuje kwesty i aktyw-
nie zbiera pieniądze na ten cel. Do chwili obecnej udało się zebrać około 
500 tysięcy zł, co świadczy o olbrzymiej determinacji mieszkańców tej miej-
scowości, których status finansowy jest dosyć niski. Rada Miasta Tycho-
wo również zaplanowała w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 
50 tysięcy zł na wsparcie remontu kościoła, niestety wspólnie zgromadzone 
przez władze miasta i mieszkańców pieniądze nie wystarczą na rewitaliza-
cję kościoła, gdyż koszt renowacji obiektu opiewa na kwotę 1 miliona 354 ty-
sięcy 848 zł 48 gr.

Kościół pw. MBWW w Tychowie jest istotnym składnikiem dziedzictwa 
kulturowego miasta i regionu na trwałe wpisanym w jego historię. Jako miej-
sce trwającego przez wieki kultu religijnego stanowi materialne świadectwo 
sakralnej architektury szachulcowej. Ponadto kościół jest atrakcją dla tury-
stów z kraju i zagranicy, którzy odwiedzają Tychowo ze względu na leżący 
niedaleko kościoła największy w Polsce i jeden z największych w Europie 
głaz narzutowy – Trygław.

Ze względu na ogromne znaczenie – zarówno dla obecnych, jak i prze-
szłych pokoleń – tego najstarszego obiektu kultu religijnego zwracam się do 
Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe remontu kościoła pa-
rafialnego w Tychowie. Kościół ten nie otrzymał ze strony naszego państwa 
pomocy, która pozwoliłaby na uchronienie tego cennego zabytku architektu-
ry szachulcowej przed całkowitym zniszczeniem.

Grażyna Sztark
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Odpowiedź

Warszawa, 13 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani senator Grażyny Sztark (pismo BPS-043-49-

-2154/14 z dnia 26 lutego 2014 r.) w sprawie dofinansowania remontu zabytkowego 
kościoła parafialnego w Tychowie w woj. zachodniopomorskim, proszę o przyjęcie po-
niższych informacji.

Dnia 31 stycznia 2014 r. zostały ogłoszone wyniki I naboru wniosków. Wniosek 
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Tychowie 
otrzymał 57,75 pkt i nie uzyskał rekomendacji zespołu sterującego.

Wnioskodawca skorzystał z możliwości złożenia odwołania, które wpłynęło do 
MKiDN w dniu 02.02.2014 r. Po jego rozpatrzeniu podjąłem decyzję o zarezerwowaniu 
dla Parafii dotacji w kwocie 400 000,00 zł.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Sekretarz Stanu 
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark 
oraz senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Juliusza Brauna

W związku z interwencją wielu pracowników i dziennikarzy Telewizji 
Polskiej SA zwracamy się do Pana Prezesa z prośbą o wyjaśnienie powodów 
głębokiej restrukturyzacji mediów publicznych, która głównie polega na prze-
niesieniu do firm zewnętrznych pięciuset pięćdziesięciu pracowników etato-
wych i około tysiąca pięciuset osób zatrudnionych dotychczas na podstawie 
różnego rodzaju umów cywilnoprawnych.

Niepokoi nas również planowany system współpracy z firmami ze-
wnętrznymi: w TVP na etatach pozostaną jedynie koordynatorzy – w TVP 
Szczecin pozostawiono na etacie cztery osoby, w tym sekretarza programo-
wego – którzy mają za zadanie pozyskiwać tak zwane usługi dziennikarskie 
i montażowe w zależności od potrzeb telewizji, współpracując z koordynato-
rem z firmy outsourcingowej. Wszyscy przeniesieni pracownicy będą mogli 
współpracować z innymi mediami, ponieważ telewizja zrezygnuje z wymogu 
wyłączności.

Jesteśmy pełni obaw, że zmiany te doprowadzą do degradacji zawodu 
zwanego do tej pory zawodem twórczym, bo dziennikarze będą realizowali 
i wykonywali pracę według założeń zleceniodawcy. Podzielamy obawy pra-
cowników telewizji, że TVP może stracić swój podstawowy charakter zwią-
zany z prowadzeniem działalności misyjnej i stać się jedynie platformą emi-
syjną dla zewnętrznych produkcji. Niewątpliwie należy modyfikować sys-
tem finansowania mediów publicznych, ale nie można przy tym doprowadzić 
do tego, aby TVP straciła swój największy kapitał, czyli doświadczonych 
i oddanych społecznej misji pracowników i współpracowników.

Zaprezentowane postulaty znalazły się w komunikacie Komitetu Straj-
kowego Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Me-
diów Polskich „Wizja”. Mamy nadzieję, że uda się wypracować kompromiso-
wy projekt, który uzyska akceptację nie tylko pracowników TVP, ale i społe-
czeństwa, które zaakceptowało dotychczasową formę przekazu.

Grażyna Sztark 
Piotr Zientarski

Odpowiedź

Warszawa, 13 marca 2014 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana prośbę wyrażoną w piśmie z dnia 26 lutego br. (sygn. 

BPS/043-49-2155/14), pragnę przedstawić stanowisko dotyczące wspólnego oświad-
czenia złożonego przez senatorów Grażynę Sztark i Piotra Zientarskiego podczas 
49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014.

Na podstawie danych gromadzonych i udostępnianych przez EBU, w strukturze 
przychodów TVP (dane za 2011 r.) finansowanie publiczne Telewizji Polskiej wynosi 
jedynie ok. 15% (przy średniej dla wszystkich krajów: 77%), co stanowi najniższy po-
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ziom wśród nadawców publicznych pozostałych europejskich nadawców publicznych. 
U kolejnego nadawcy w tym rankingu (RTE, Irlandia) poziom finansowania publiczne-
go wynosi ok. 52%, a u 23 nadawców, poziom ten przekracza 70%.

Przy takim poziomie dofinansowania rolę odgrywa również wysokość abonamentu 
RTV, który w Polsce, w roku 2011 (w skali roku) wynosił ok. 50 EUR, niższy był tylko 
w Słowacji i Portugalii (gdzie poziom finansowania publicznego wyniósł odpowiednio 
95% i 75%). Trudną i niewspółmierną do warunków europejskich sytuację TVP jako 
nadawcy publicznego podkreśla również poziom finansów publicznych przeznacza-
nych na media publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Polska plasuje się 
w takim zestawieniu na ostatnim miejscu z wynikiem niecałych 2,5 EUR, wynik ko-
lejnego Państwa – Litwy, to już ok. 3,75 EUR. W całym zestawieniu, 17 krajów osiąga 
wyniki powyżej 25 EUR.

Nakładając na przywołane wskaźniki finansowe wymiar regulacji prawnych, obraz 
sytuacji TVP staje się jeszcze trudniejszy. Nienowelizowane od wielu lat zapisy ustaw 
regulujących system finansowania nadawców publicznych w Polsce doprowadziły do 
sytuacji braku ich adekwatności do współczesnych wymagań rynkowych i techno-
logicznych. Przykładem niech będzie utrzymywanie dyskryminacji TVP w obszarze 
pozyskiwania przychodów reklamowych (brak możliwości przerywania programów 
reklamami) przy jednoczesnym braku mechanizmu rekompensującego ich ubytek. 
Tak skonstruowane otoczenie funkcjonowania Telewizji Polskiej dodatkowo utrudnia 
utrzymująca się od kilku lat recesja na rynku reklamy telewizyjnej.

W tak wymagających uwarunkowaniach, których nie sposób zmienić z dnia 
na dzień, podejmowanie działań restrukturyzacyjnych nie jest już tylko wskazane, 
lecz konieczne. Dotychczas powzięte w tym zakresie działania, pozwoliły w latach 
2008–2013 obniżyć koszty własne TVP o ok. 171 mln EUR, na co składają się m.in. 
koszty wynagrodzeń wynikające z dotychczasowej redukcji etatów. We wspomnia-
nym okresie 2008–2013, zatrudnienie w Telewizji Polskiej zostało obniżone o ponad 
1200 etatów, a dalsze redukcje mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego funk-
cjonowania TVP.

Aktualnie realizowane w TVP SA zmiany, wynikają w dużej mierze z konieczności 
reorganizacji obszarów działalności Spółki, które do tej pory nie były systemowo po-
rządkowane. Wcześniej, a w szczególności w latach 2006–2008, kiedy sytuacja TVP 
SA była na tyle stabilna, że pozwalała na realizację miękkiego programu restruk-
turyzacyjnego w zupełnie innych okolicznościach, nie podjęto stosownych działań. 
W konsekwencji, w roku 2010 zainicjowano zdecydowane działania restrukturyza-
cyjne, które trwają do dzisiejszego dnia. Pomimo tego, że zrealizowane już procesy 
restrukturyzacji pozwoliły do tej pory znacząco obniżyć koszty Spółki i uzyskać postęp 
w zakresie dywersyfikacji przychodów w roku 2013, w celu dostosowania funkcjono-
wania Spółki do realiów rynkowych, niezbędne było podjęcie kolejnych, zdecydowa-
nych i systemowych działań restrukturyzacyjnych, w tym tych, które bezpośrednio 
dotyczą organizacji procesów wewnętrznych Spółki.

Potrzeba ta wynika również z istotnych zmian zachodzących na rynku mediów. 
Olbrzymi skok technologiczny, jaki dokonał się w ostatnich latach, tak w aspekcie 
procesów produkcyjnych, jak i udostępniania kontentu programowego powoduje ko-
nieczność dostosowywania procesów organizacyjnych do tych wymagań. Zmiany te 
wpływają bezpośrednio na konieczność wprowadzania modyfikacji w sposobie orga-
nizacji procesów wewnętrznych Spółki, jej sposobu działania i tym samym w sferze 
relacji z klientem, jakim jest widz, a raczej odbiorca treści, bowiem środkami dotarcia 
nie jest już jedynie transmisja telewizyjna, ale także szeroka sfera określana mianem 
nowych mediów.

Co istotne, tradycyjnie postrzegane media także gwałtownie zmieniają procesy 
technologiczne, przechodzą na inne standardy rejestracji, nadawania, wprowadzają 
technologie graficzne o bardzo rozbudowanych możliwościach. Nowoczesne techno-
logie pozwalają kreować ofertę programową diametralnie inną od oferty programowej 
sprzed kilku lat. Dodatkowo, niezbędne jest też uwzględnienie zmieniających się wa-
runków samego rynku medialnego, a w szczególności kurczącego się rynku reklamy. 
Obniżenie przychodów z tego źródła wymusza dostosowanie struktury organizacyjnej 
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do realnych możliwości Spółki. Warto zwrócić uwagę, że konsekwencje zmniejszają-
cych się wpływów ze sprzedaży reklam dotykają nie tylko TVP SA. Z tym problemem 
borykają się również nadawcy prywatni, którzy w obliczu tego trendu rynkowego po-
dejmują zdecydowane działania restrukturyzacyjne, włączając w to ograniczenie i re-
dukcję zatrudnienia.

Zachodzące zmiany ingerują w procesy finansowe, produkcyjne, dystrybucyjne 
oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji, co pociąga za sobą konieczność dostoso-
wania mechanizmów wewnętrznych Spółki do aktualnych realiów i możliwości. Dlate-
go wdrażanie procesów restrukturyzacji Spółki jest realizowane prawie we wszystkich 
obszarach działalności. Poza efektem związanym z redukcją i zwiększeniem kontroli 
kosztów operacyjnych, działania te koncentrują się również na szeregu aspektów stra-
tegicznych dla TVP SA. Należy przy tym zaznaczyć, iż aktualnie prowadzone działania 
mają charakter istotnie odmienny od dotychczasowych zabiegów reorganizacyjnych, 
które koncentrowały się przede wszystkim na działaniach związanych z prostym ogra-
niczaniem kosztów.

Obecnie, w celu osiągnięcia najwyższej efektywności zmian, niezbędne jest prze-
projektowanie procesów zachodzących w Spółce. Posługując się terminologią reegi-
neeringu należy dążyć do „radykalnego przeprojektowania” procesów, ich organizacji 
i obsługi, sposobu zarządzania pracą oraz działaniami pomocniczymi.

Spółka jest zatem na etapie systemowego przemodelowania wybranych funkcji 
i procesów wewnętrznych, łącznie z przekazaniem ich części poza struktury TVP SA 
oraz adekwatnych do tego procesu zmian w strukturze zatrudnienia. Wdrażane zmia-
ny reorganizacyjne polegające na outsourcingu wybranych zadań, dotyczą zakresu 
części funkcji i zadań: dziennikarskich, montażu, grafiki komputerowej i charakte-
ryzacji. Prowadzona reorganizacja obejmuje kilka jednostek organizacyjnych wraz 
z oddziałami terenowymi TVP SA, a w ramach stanowisk dziennikarskich dotyczy 
wydzielenia wyłącznie tych zadań, które związane są z pozyskiwaniem materiałów 
dziennikarskich. W konsekwencji wprowadzanych zmian określone funkcje i zadania 
zostaną przeniesione poza struktury TVP SA na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, na 
skutek czego, część pracowników realizujących te zadania zostanie przeniesionych do 
firmy zewnętrznej. Pragnę w tym miejscu podkreślić dwie sprawy.

Po pierwsze, jak wskazują senatorowie, jednym z założeń realizowanego projektu 
jest odstąpienie od obowiązującego pracowników etatowych tzw. „zakazu konkuren-
cji”. Zamysł tego działania jest jednak absolutnie propracowniczy. Co więcej, Zwią-
zek Zawodowy Pracowników twórczych TVP SA, jedna z reprezentatywnych organi-
zacji związkowych działająca w Telewizji Polskiej, kilkakrotnie zabiegała o rezygnację 
z klauzuli konkurencyjności. O ile uzasadnione jest, jak słusznie stwierdzają sena-
torowie, utrzymanie takiej klauzuli względem pracowników etatowych, o tyle nie jest 
to warunek konieczny względem pracowników, którzy będą podlegać przejściu do no-
wego pracodawcy. Dzięki takiemu podejściu, możliwe będzie korzystanie z usług tej 
grupy pracowniczej przez TVP SA, ale z drugiej strony, nie będzie ograniczające dla 
tych pracowników. Pragnę równocześnie uzupełnić, że w uzasadnionych przypadkach 
przewidywana jest możliwość utrzymania klauzuli konkurencji względem wybranych 
pracowników podlegających procesowi outsourcingu, jeżeli takie rozwiązanie będzie 
korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla Spółki. Taki model wykorzystywany jest 
już od lat względem grona osób współpracujących z Telewizją Polską, szczególnie 
w zawodach twórczych, które z zasady pozostają zawodami wolnymi.

Po drugie, chcę podkreślić, że wprowadzane zmiany nie doprowadzą do sytuacji, 
w której Telewizja Polska nie będzie miała w swoich strukturach dziennikarzy – po 
zmianach, na etatach pozostanie ich nadal 250. Należy też podkreślić, że wszelkie 
działania związane z nadzorem redakcyjnym i finalnym odbiorem zawartości progra-
mowej są traktowane jako instytucjonalne (m.in. Spółka musi nadal pełnić rolę re-
daktora naczelnego w rozumieniu Ustawy Prawo prasowe), a ich realizacja nadal od-
bywać się będzie w ramach struktury TVP SA.

Telewizja Polska Spółka Akcyjna, w dalszym ciągu będzie tworzyć i rozpowszech-
niać ogólnokrajowe i regionalne programy telewizyjne zgodnie z pełnioną misją pu-
bliczną, dbając o najwyższe standardy realizacji, a funkcja redaktora naczelnego, 
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zgodnie z wymogami ustawy Prawo prasowe, pozostanie w strukturze Spółki. Podob-
nie funkcjonuje już w TVP System producencki, który od wielu lat pozwala w spraw-
dzony sposób realizować misję mediów publicznych, m.in. poprzez zamawianie na 
potrzeby TVP SA audycji i programów tworzonych przez podmioty zewnętrzne. Takie 
rozwiązanie pozwala wykorzystywać potencjał rynku w zakresie bieżącego dostar-
czania widzom wielu ciekawych, wartościowych pozycji programowych, jednocześnie 
o najwyższym poziomie merytorycznym i technologicznym. Wydzielenie części zadań 
i funkcji: dziennikarskich, montażowych, charakteryzacji oraz grafiki komputerowej 
poza struktury Spółki, jest modelem zbliżonym do tego systemu. Dla zagwarantowa-
nia Telewizji Polskiej SA realizacji jej misji, jako nadawcy publicznemu i warunków do 
realizacji zadań na najwyższym poziomie w sferach: programowej, realizacji telewizyj-
nej i filmowej oraz zbiorów programowych, przyjęto stosowne regulacje wewnętrzne, 
w pełni zabezpieczające potrzeby Spółki w zakresie programowym i realizacyjnym.

Uwzględniając powyższe, nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, jakoby Telewi-
zja Polska miała w przyszłości stać się platformą emisyjną zewnętrznych produkcji. 
Wszystkie dotychczas prowadzone i planowane działania reorganizacyjne zawsze po-
przedzone są stosownymi analizami, a decyzje o ich wdrożeniu podejmowane są przez 
organy Spółki zgodnie z obowiązującymi: prawem i procedurami.

Szanowny Panie Marszałku, liczę, że przedstawione przeze mnie informacje uzu-
pełnią obraz realizowanych w TVP SA działań reorganizacyjnych i rozwieją wątpliwo-
ści senatorów wyrażone w złożonym oświadczeniu. To, że Telewizja Polska wymaga 
zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych nie podlega dyskusji, co więcej, wie-
lokrotnie byłem do podjęcia takich działań zobowiązywany zarówno przez opinię pu-
bliczną, jak i Parlament. Działania restrukturyzacyjne, nie są działaniami łatwymi 
dla każdej ze stron, dlatego, TVP SA jako pracodawca, dołożyła wszelkich starań, by 
realizowany proces outsourcingu został zaprojektowany tak, by w pełni zabezpieczyć 
interesy TVP SA jako nadawcy publicznego, przy jednoczesnej dbałości o dobro pra-
cowników, o czym świadczą m.in. gwarancje utrzymania przez 12 miesięcy warunków 
wynagradzania, czy zobligowanie nowego pracodawcy do zaoferowania przejmowa-
nym pracownikom opieki medycznej na poziomie zbliżonym do tego, który aktualnie 
oferuje TVP SA.

Z wyrazami szacunku 
 
TELEWIZJA POLSKA SA 
Prezes Zarządu 
dr Juliusz Braun
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

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

do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, 
do ministra środowiska Macieja Grabowskiego, do ministra finansów Mateusza Szczurka, 

do głównej inspektor pracy Iwony Hickiewicz, 
do głównego inspektora nadzoru budowlanego Roberta Dziwińskiego, 

do pełniącego obowiązki głównego inspektora sanitarnego Marka Posobkiewicza, 
do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wiesława Leśniakiewicza, 

do starosty rawskiego Józefa Matysiaka oraz do wójta gminy Regnów Tomasza Wojdalskiego

Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Premierze! Szanowni Pano-
wie Ministrowie! Szanowna Pani Inspektor! Szanowni Panowie Inspektorzy! 
Szanowny Panie Komendancie! Szanowny Panie Starosto! Szanowny Panie 
Wójcie!

W miejscowości Rylsk, w gminie Regnów, powiecie rawskim, wojewódz-
twie łódzkim, na nieruchomości obejmującej działkę nr 313/2 była prowa-
dzona działalność polegająca prawdopodobnie na przetwarzaniu opon na 
płynne węglowodory. Z informacji, jakie uzyskałem z urzędów, wynika, że 
prowadzący działalność nie miał żadnych pozwoleń, w tym pozwoleń na 
budowę budynków i obiektów budowlanych. Ponadto działalność ta stała 
w sprzeczności ze sposobem zagospodarowania terenu.

Po interwencjach mieszkańców i moich nielegalna działalność została 
wstrzymana. Niestety otrzymałem dzisiaj dalece niepokojącą informację, iż 
starosta rawski wydał zgodę na wybudowanie tam tymczasowego obiektu. 
Dotychczasowa działalność władającego nieruchomością i stan faktyczny 
wskazują na to, że na nieruchomości będzie nadal prowadzona działalność, 
która nie tylko będzie przyczyną nieprzyjemnego zapachu rozchodzącego 
się na znaczną odległość, lecz także będzie zagrażać zdrowiu mieszkańców 
i czystości środowiska.

Zdumiewająca jest dotychczasowa pobłażliwość władz mających obo-
wiązek nadzoru nad tego rodzaju działalnością. Wymuszone przez miesz-
kańców i przeze mnie kontrole przyjeżdżały wtedy, gdy dosłownie na chwilę 
wstrzymywana była przeróbka opon, i kontrolujący stwierdzali, że na nieru-
chomości nie dzieje się nic nielegalnego.

Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony władz na dotychczasowe bezpraw-
ne działania wskazuje, że działalność ta będzie kontynuowana pod pozorem 
prowadzenia magazynu mieszczącego się w namiocie.

Adresatów niniejszego oświadczenia proszę o – tym razem – rzetelne 
zbadanie dotychczas prowadzonej na wskazanej nieruchomości działalności 
w zakresie przeróbki zużytych opon samochodowych pod względem jej le-
galności. Proszę też o podjęcie działań polegających na ochronie zagrożonego 
życia i zdrowia okolicznych mieszkańców oraz ochronie środowiska.

W szczególności Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sa-
nitarnego proszę o informacje, czy warunki, w jakich pracowali pracownicy, 
były zgodne z obowiązującymi normami.

Do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zwracam się 
z zapytaniem, czy składowane na nieruchomości opony są prawidłowo za-
bezpieczone, a sama metoda i technologia przetwarzania nie stanowią za-
grożenia pożarowego.

Z góry dziękuję za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski
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Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 25 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego 2014 r. (znak: BPS/043-49-2156-MIR/14) 

dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego pod-
czas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie działalności 
polegającej prawdopodobnie na przetwarzaniu opon na płynne węglowodory w miej-
scowości Rylsk, informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm., zwanej dalej: „upzp”) ustale-
nie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, o czym mowa 
w art. 4 ust. 2 upzp – w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu, przy czym sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji 
celu publicznego ustala się w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go, natomiast dla innych inwestycji niż inwestycje celu publicznego – w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy.

Art. 6 ust. 2 pkt 1 upzp stanowi, iż każdy ma prawo, w granicach określonych 
ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warun-
kami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego 
prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.

Zgodnie z art. 14 ust. 8 upzp miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt prawa powszechnie obowiązującego na 
obszarze nim objętym (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP).

W tym miejscu należy wskazać, że zarówno działalność prawotwórcza gminy 
w dziedzinie planowania przestrzennego (uchwalanie przez gminę miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego) jak i stosowanie obowiązującego prawa (wy-
dawanie decyzji o warunkach zabudowy) powinno następować w zgodzie z przepisami 
szczególnymi. Istnieje bowiem szereg ustaw, których zadaniem jest ochrona warto-
ści wysoko cenionych, takich jak środowisko, zabytki, grunty rolne i leśne. Ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, regulując podstawy funkcjonowa-
nia systemu gospodarowania przestrzenią w Polsce, wprowadza jednocześnie szereg 
narzędzi mających na celu uwzględnienie norm, które odnoszą się do planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, a zawarte są w innych ustawach. Niezwykle 
istotną grupą aktów prawnych z zakresu ochrony dóbr wysoko cenionych są ustawy 
kształtujące system ochrony środowiska w Polsce, do których należą między innymi 
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Akty te, pozostające w gestii Ministra Środowi-
ska, zawierają normy prawne regulujące sposób i stopień ochrony poszczególnych 
elementów środowiska (przykładowo poprzez instytucje prawne zawarte w dziale VII 
ustawy – Prawo ochrony środowiska lub poprzez wyliczenie form ochrony przyrody 
i wskazanie ograniczeń związanych z działalnością inwestycyjną na terenie poszcze-
gólnych form w ustawie o ochronie przyrody), zaś ich zapisy przenoszone są do ak-
tów i rozstrzygnięć z zakresu planowania przestrzennego. Tak zorganizowany system 
prawny pozwala na zachowanie względnej stabilności ustawy o planowaniu i zago-
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spodarowaniu przestrzennym (mającą dla systemu znaczenie podstawowe) przy jed-
noczesnej możliwości odrębnego kształtowania zakresu i intensywności ochrony dóbr 
wysoko cenionych.

Wszelkie zagadnienia dotyczące rodzaju prowadzonej działalności i uciążliwości 
przez nią generowanych, innych niż immanentnie związane z rodzajem obiektu bu-
dowlanego, są przedmiotem regulacji odpowiednich norm z zakresu ochrony środo-
wiska, przykładowo: dopuszczalnych norm hałasu. W zakresie katalogu przepisów 
regulujących funkcjonowanie opisanej działalności przedstawić powinien Minister 
Środowiska.

Ponadto należy dodać, że przedmiotem regulacji ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) nie jest rodzaj działalności prowadzonej w obiektach 
budowlanych (poza zakresem przedmiotowym, który bezpośrednio wpływa na para-
metry techniczne obiektów). W związku z tym na etapie udzielania pozwolenia na bu-
dowę organ nie bada przesłanek innych niż ściśle związane z procesem budowlanym. 
Przykładowo: w przypadku budowy budynku przeznaczonego do działalności leczni-
czej kontroli organu nie podlega posiadanie przez inwestora odpowiednich zezwoleń 
na prowadzenie tej działalności, lecz jedynie spełnienie ustawowych przesłanek do 
uzyskania pozwolenia na budowę. Podobnie w niniejszym przypadku – organy ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej nie badają posiadania przez inwestora po-
zwoleń na prowadzenie odpowiedniej działalności, lecz jedynie spełnienie wymogów 
związanych z obiektem budowlanym w kontekście ogólnie określonej, deklarowanej 
działalności (np. uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. ochrony prze-
ciwpożarowej, organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Kwestie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części zostały 
uregulowane natomiast w ustawie – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 
z późn. zm.). Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane zmiana sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu 
organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowa-
nia obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. zaświad-
czenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie pragnę podnieść, że szczegółowych informacji dotyczących samo-
woli budowlanej na przedmiotowej nieruchomości oraz o wydaniu decyzji przez Sta-
rostę Rawskiego o pozwoleniu na budowę budynku magazynowego na przedmiotowej 
nieruchomości, udzielił Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przy piśmie z dnia 
10 marca 2014 r. znak: DPR/INN/070/11/2014.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Janusz Żbik 
Podsekretarz Stanu
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Stanowisko 
ZASTĘPCY DYREKTORA 
w MINISTERSTWIE GOSPODARKI

Warszawa, 7 marca 2014 r.

Ministerstwo Zdrowia 
ul. Miodowa 15 
00-952 Warszawa

Ministerstwo Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa

W załączeniu przesyłam – według właściwości – tekst oświadczenia złożonego przez 
Senatora Grzegorza Wojciechowskiego podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 
20 lutego 2014 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA 
Zbigniew Kamieński

Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2014.03.27

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2014 r., znak: BPS/043-49-2156-MG/14, 

przesłane przez Ministerstwo Gospodarki pismem z dnia 7 marca 2014 r., znak: DIP- 
-VII-073-l/10/14 DIP/1120/14, przy którym przekazane zostało oświadczenie złożo-
ne przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego podczas 49. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie prowadzonej działalności polegającej na prze-
twarzaniu zużytych opon samochodowych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Na wstępie należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie Główny Inspektor Sani-
tarny udzielił odpowiedzi pismem z dnia 18 marca 2014 r. na pismo z dnia 26 lutego 
2014 r., znak: BPS/043-49-2156-GIS/14, przedstawiając następujące informacje.

Pismem z dnia 22 czerwca 2012 r. Wójt Gminy Regnów zwrócił się do Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej z wnioskiem o wydanie 
opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przed-
sięwzięcia pn. „budowa instalacji odzysku odpadów innych niż niebezpieczne (odpady 
gumy)” przewidzianego do realizacji w miejscowości Rylsk, na działce nr ew. 313/2, 
obręb 20 Rylsk, dołączając dokumenty wymagane prawem, tj. kopię wniosku wraz 
z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wypisem i wyrysem z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Mimo obszerności informacji w karcie informacyj-
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nej przedsięwzięcia, pismem z dnia 11 lipca 2012 r., znak: PPIS-ZNS/470/23/12 wy-
dano opinię o konieczności przeprowadzenia oceny, a tym samym wykonania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko dla omawianego przedsięwzięcia. Na podstawie tej 
opinii oraz pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Wójt Gminy 
Regnów postanowieniem z dnia 12 lipca 2012 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko określając równocześnie zakres raportu o od-
działywaniu na środowisko. Pismem z dnia 4 września 2012 r., Wójt Gminy Regnów 
zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ra-
wie Mazowieckiej o opinię dotyczącą warunków realizacji przedmiotowego przedsię-
wzięcia. Do pisma dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko oraz wypis i wyrys 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ z raportu wynikało, 
że uciążliwość przedsięwzięcia dla środowiska ograniczy się do terenu działki, pismem 
z dnia 4 października 2013 r., znak: PPIS-ZNS/470/30/12 zaopiniowano pozytywnie 
zawarte w raporcie warunki realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie 
Mazowieckiej oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ło-
dzi Wójt Gminy Regnów wydał w dniu 10 grudnia 2013 r. decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, która po uprawomocnieniu teoretycznie zakończyła postępowanie 
w tej sprawie. Jednak, o ile gmina uznała omawiane przedsięwzięcie jako mogące 
potencjalnie oddziaływać na środowisko, o tyle Starosta Rawski uznał, że przedsię-
wzięcie należy do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów istnieje zapis o zakazie 
realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stało 
się bezcelowe.

Pismem z dnia 21 października 2013 r. Pan Senator Grzegorz Wojciechowski zwró-
cił się o wyjaśnienia w tej sprawie, w związku z czym, została przeprowadzona w dniu 
5 listopada 2013 r. wizja lokalna. Pan Senator otrzymał obszerne wyjaśnienia na te-
mat historii postępowania oraz stanu terenu planowanego przedsięwzięcia. W trakcie 
wizji stwierdzono, że teren był ogrodzony, postawiono dużej wielkości halę namioto-
wą oraz ustawiono kontenerowy obiekt portierni. Na działce zmagazynowano również 
dużą ilość zużytych opon. W czasie wizji teren był w całości zamknięty, nie prowadzo-
no żadnej produkcji.

W związku z oświadczeniem Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, Główny 
Inspektorat Sanitarny wystosował pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, który dokonał ponownej wizji lokalnej miejsca 
planowanego przedsięwzięcia. Stwierdzono likwidację hali namiotowej, pozostały stan 
terenu pozostał bez zmian w stosunku do wizji z dnia 5 listopada 2013 r. Teren pozo-
staje zamknięty bez oznak produkcji. Po rozmowie z mieszkanką działki sąsiadującej 
z omawianym terenem uzyskano informację, że do czasu likwidacji hali namiotowej 
spalano zużyte opony, lecz tylko w piątki po południu oraz w soboty. W chwili obecnej 
po likwidacji hali namiotowej opon się nie spala.

W oświadczeniu Pan Senator Grzegorz Wojciechowski podnosi, że inwestor uzy-
skał pozwolenie na budowę nowej hali namiotowej. Z informacji uzyskanych od Staro-
stwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wynika, że będzie to hala z przeznaczeniem 
na magazyn. Obawa, że można będzie ją wykorzystywać do innych celów jest przed-
wczesna, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1409, z późn. zm.) dają duże możliwości prawne i finansowe właściwemu powia-
towemu inspektorowi nadzoru budowlanego, by do tego nie dopuścić.

Jednocześnie należy podkreślić, że w styczniu 2014 r. gmina Regnów wszczęła 
postępowanie celem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
i skreślenia zapisu zakazującego realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko. Po zmianie planu realizacja przedsięwzięcia będzie znacz-
nie ułatwiona.

W 2012 r. żaden przedsiębiorca nie zawiadomił Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej o rozpoczęciu działalności gospodarczej na 
działce nr ew. 313/2, obręb 20 Rylsk oraz nie złożył karty zgłoszenia pracodawcy. Od 
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17 stycznia 2013 r. zniesiono obowiązek informowania Państwowej Inspekcji Pracy 
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności gospodarczej. W czasie 
wizji lokalnej w dniach 5 listopada 2013 r. i 5 marca 2014 r. teren działki był zamknię-
ty, nie prowadzono na nim żadnej produkcji. W związku z powyższym zakład nie był 
objęty nadzorem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie 
Mazowieckiej.

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

Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego 2014 r. (znak: BPS/43-49-2156-MŚ/14) 

w sprawie oświadczenia pana Grzegorza Wojciechowskiego, Senatora Rzeczypospolitej 
Polskiej dotyczącego przetwarzania opon w płynne węglowodory, prowadzonego w miej-
scowości Rylsk, gm. Regnów, powiat rawski, przedstawiam poniższe informacje.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 
z późn. zm.) posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w spo-
sób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16–31, w tym 
do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz 
powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi 
oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska 
i planami gospodarki odpadami. Nieprzestrzeganie powyższych wymagań tzn. prze-
twarzania odpadów w sposób niezapewniający, aby procesy te nie stwarzały zagroże-
nia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska lub, aby odpady powstające z tych 
procesów nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, 
w myśl art. 176 ustawy o odpadach podlega karze aresztu albo grzywny.

Ponadto, zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwo-
lenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbiera-
nie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie 
i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach, podlega ad-
ministracyjnej karze pieniężnej.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż organami właściwymi do podejmowania działań 
kontrolnych zmierzających do zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu z odpa-
dami jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska, bądź marszałek województwa.

Z pozyskanych informacji wynika, że spółka eXgreen Polska wystąpiła do Marszał-
ka Województwa Łódzkiego z wnioskiem z dnia 27 lutego 2013 r., w sprawie udziele-
nie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji zlokalizowanej w miejscowości 
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Rylsk, gm. Regnów (działki nr ew. 313/2, obręb: 20 Rylsk). Przedłożony wniosek za-
wierał m.in. decyzję z dnia 10 grudnia 2012 r., znak: RIZN-6040.5.14.2012, o środo-
wiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Wójta Gminy Regnów.

Marszałek Województwa Łódzkiego, decyzją z dnia 19 kwietnia 2013 r., znak: 
R8VI.7244.1.9.2013.AB, udzielił eXgreen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy Al. Jana Pawła II nr 27, zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W pouczeniu 
ww. decyzji zawarty został zapis informujący, że stosownie do art. 180a pkt 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 
z późn. zm.), z uwagi na ilości i rodzaje odpadów wytwarzanych w omawianej instala-
cji, spółka eXgreen Polska zobowiązana jest, przed przystąpieniem do uruchomienia 
instalacji, do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Do dnia dzisiejszego 
spółka eXgreen Polska z takim wnioskiem nie wystąpiła. W związku z powyższym 
wystąpiono do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie 
stosownych działań będących w jego kompetencji.

Z informacji przekazanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska wynika natomiast, 
że w dniu 7 marca 2014 r. inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w Łodzi przeprowadził oględziny terenu działki nr 313/2 w Rylsku, przeznaczonej 
pod budowę zakładu przetwarzania odpadów, w wyniku których ustalono, że:

– na wygrodzonej działce nie było prowadzone przetwarzanie opon, natomiast na 
terenie leżały luzem zużyte opony oraz fragmenty instalacji do krakingu (rury, 
walczaki),

– nie były prowadzone prace budowlane, działka nie jest zabudowana, jedynie 
przy bramie wjazdowej znajdował się kontener służący dla dozorcy obiektu,

– na terenie nie było pracowników.
W dniu 7 marca 2014 r. w zakładzie w Rylsku nie zastano przedstawicieli spółki 

eXgreen Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka nie była wcześniej zawiado-
miona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi o zamiarze wszczę-
cia kontroli.

Jednocześnie informuję, że na dzień 24 marca 2014 r. zaplanowane było przepro-
wadzenie kontroli w zakładzie w Rylsku przez inspektorów Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w obecności przedstawicieli zarządu spółki eXgreen Polska 
sp. z o.o., w zakresie m.in. pozyskania informacji o harmonogramie realizacji budowy 
zakładu przetwarzania odpadów i urządzeniach ochrony środowiska przed zanieczysz-
czeniem, które zostaną zastosowane w instalacji krakingu oraz w zakresie gospodarki 
odpadami, w szczególności ewidencji przyjętych odpadów w postaci zużytych opon.

Wnioski z ww. kontroli zostaną niezwłocznie przekazane po wpłynięciu stosow-
nych informacji z inspekcji ochrony środowiska.

Reasumując, zgodnie z informacjami uzyskanymi od właściwych organów, spółka 
eXgreen Polska sp. z o.o. nie posiada wszystkich wymaganych przepisami z zakresu 
gospodarki odpadami decyzji administracyjnych.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 28 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w uzupełnieniu odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2014 r. (znak: BPS/43-49-

-2156-MŚ/14) w sprawie oświadczenia pana Grzegorza Wojciechowskiego, Senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego przetwarzania opon w płynne węglowodory, pro-
wadzonego w miejscowości Rylsk, gm. Regnów, powiat rawski, przedstawiam usta-
lenia z kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Kontrola 
w Spółce eXGREEN, budowanego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Rylsku, prze-
prowadzona została w dniach 24–26 marca 2014 r.

Niniejsza kontrola wykazała, że:
∙ na terenie Zakładu znajduje się hala magazynowa, ustawiona na betonowym 

podłożu. Według wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki halę wybudowano w dniach 
17–20 marca 2014 r. Spółka eXGREEN – Zakład Przetwarzania Odpadów w Ryl-
sku posiada pozwolenie na budowę budynku magazynowego, udzielone decyzją 
Starosty Rawskiego Nr 64/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. W tej decyzji Starosta 
Rawski nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Na 
dzień kontroli hala magazynowa nie została zgłoszona do odbioru.

∙ w hali magazynowej znajdują się połączone ze sobą urządzenia do pirolizy z jed-
nym reaktorem. Według wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki elementy instalacji 
zostały ze sobą połączone w celu sprawdzenia przez ekipę specjalistów komplet-
ności linii technologicznej. Pod koniec 2013 r. do zakładu dostarczono palniki, 
które wówczas próbnie odpalono. Na dzień kontroli instalacja nie była komplet-
na – brak jeszcze układu destylacyjnego, silników, urządzeń pomiarowych, pro-
gramu sterującego procesem, serwera, urządzeń wyładowczych i załadowczych, 
automatycznego odbieralnika sadzy.

∙ powyższa instalacja docelowo zostanie przeniesiona z hali magazynowej do 
budynku produkcyjnego, a istniejąca hala będzie wykorzystywana do magazy-
nowania m.in. oleju popirolitycznego. Budynek produkcyjny nie został jeszcze 
wybudowany. Prace projektowe budynku produkcyjnego są w fazie konsultacji 
i uzgodnień branżowych. Przewidywany termin złożenia kompletu dokumentów 
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę – maj/czerwiec 2014 r., rozpo-
częcie robót budowlanych – wrzesień 2014 r., a oddanie do użytkowania obiek-
tów budowlanych i rozpoczęcie rozruchu instalacji – I kwartał 2015 r.

Moc przerobowa instalacji planowana jest na ok. 20 Mg/dobę. Przewidziany jest 
montaż dwóch linii technologicznych o wydajności 10 Mg/d każda.

Ponadto w trakcie kontroli ustalono:
∙ w zakresie gospodarowania odpadami, że na terenie zakładu na utwardzonym pla-

cu zgromadzono 209 Mg odpadów gumowych (wg przedstawionych kart przekaza-
nia odpadów). Decyzją z dnia 19 kwietnia 2013 r. znak: RŚVI.7244.1.9.2013.AB 
Marszałek Województwa Łódzkiego udzielił Spółce zezwolenia na magazynowanie 
odpadów. W pouczeniu ww. zezwolenia z dnia 19 kwietnia 2013 r. Marszałek Woje-
wództwa Łódzkiego wskazał, że z uwagi na ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów, 
wyszczególnionych w Tabeli 3 zezwolenia, Spółka jest zobowiązana do uzyskania 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów przed przystąpieniem do uruchomienia in-
stalacji. Dotychczas Spółka nie ubiegała się o wydanie pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów oraz pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza.

∙ w zakresie gospodarki ściekowej, że docelowo na terenie zakładu ma zostać 
wykonana kanalizacja sanitarna ze zbiornikami bezodpływowymi i kanalizacja 
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deszczowa ze zbiornikiem chłonno-odparowalnym. W przyjętej technologii prze-
twarzania odpadów nie będą powstawać ścieki przemysłowe. W dniu kontro-
li teren zakładu w przeważającej części nie był jeszcze zniwelowany. Nie były 
widoczne części instalacji, świadczące o uzbrojeniu działki w kanalizację. Na 
terenie sąsiadującym z zakładem nie stwierdzono występowania śladów robót 
ziemnych, świadczących o wykonaniu do najbliższego cieku wodnego kanału 
ściekowego.

W związku z ustaleniami kontroli Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowi-
ska podjął następujące działania pokontrolne:

∙ pismem z dnia 31 marca 2014 r. zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Rawie Maz. z prośbą o sprawdzenie, czy obiekty znajdujące się 
na terenie zakładu m.in. nowo rozstawiona hala magazynowa z wykonanym we-
wnątrz hali murowanym zbiornikiem na wodę oraz waga samochodowa zostały 
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

∙ poinformował Prezesa Zarządu Spółki o obowiązku zgłoszenia Łódzkiemu Woje-
wódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska terminu przystąpienia do użyt-
kowania i zakończenia rozruchu instalacji oraz przeprowadzenia wstępnych po-
miarów emisji.

Zgodnie z przepisami art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-
ny środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.), na 30 dni przed terminem oddania 
do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowywanego obiektu budowlanego, 
zespołu obiektów lub instalacji realizowanych, jako przedsięwzięcie mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany 
poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym termi-
nie: oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu bu-
dowlanego, zespołu obiektów lub instalacji oraz zakończenia rozruchu instalacji, je-
żeli jest on przewidywany.

Reasumując, zgodnie z informacjami uzyskanymi od właściwych organów, reali-
zacja przez spółkę eXgreen Polska sp. z o.o. przedsięwzięcia mającego na celu budo-
wę Zakładu Przetwarzania Odpadów w Rylsku, nie została ukończona. Spółka m.in. 
wciąż nie posiada wszystkich wymaganych przepisami z zakresu gospodarki odpada-
mi decyzji administracyjnych.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 27 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo sygn. BPS/043-49-2156-MF/14 z dnia 26 lutego 2014 

roku, przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 roku, w sprawie działal-
ności gospodarczej prowadzonej w miejscowości Rylsk, w gminie Regnów, uprzejmie 
informuję co następuje.

W celu zweryfikowania informacji zawartch w złożonym oświadczeniu, przedmio-
towa sprawa została przekazana do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi pismem z dnia 
7 marca 2014 roku, znak: MF-AP-4-0602-3/2014/CZR, który podjął stosowne dzia-
łania mające na celu weryfikację wywiązywania się podatnika z obowiązków podat-
kowych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że dokonane przez organy podatkowe ustalenia 
objęte są tajemnicą skarbową. Zgodnie bowiem z art. 293 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 roku, poz. 749 z późn. zm.), indywidu-
alne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatni-
ków, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Przepis §1 stosuje się 
również m.in. do danych zawartych w aktach dokumentujących czynności sprawdza-
jące, aktach postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej. Natomiast przepis 
art. 294 §1 powołanej ustawy wskazuje, iż do przestrzegania tajemnicy skarbowej 
obowiązani są m.in. pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych, minister 
właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa Finansów.

Mając na względzie obowiązek zachowania tajemnicy skarbowej, ufam, że przed-
stawiona wyżej odpowiedź będzie satysfakcjonująca.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Agnieszka Królikowska
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Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY

Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego 2014 roku (data wpływu do GIP – 

05.03.2014 r.), znak: BPS/043-49-2156-GIP/14, stanowiące wniosek o zapoznanie się 
z treścią oświadczenia, złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego w dniu 
20 lutego 2014 roku oraz zajęcie w tej kwestii stanowiska, uprzejmie informuję.

Informacja zamieszczona w treści wspomnianego oświadczenia wskazywała 
w konsekwencji na konieczność przeprowadzenia postępowania kontrolnego w pod-
miocie gospodarczym (nienazwanym w treści oświadczenia), po uprzednim ustaleniu 
jego danych identyfikacyjnych. Z tych względów w dniach 24 i 25 marca 2014 roku 
inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Oddział w Skierniewicach 
przeprowadził czynności wyjaśniające w miejscu prowadzenia działalności (wskazanej 
w treści oświadczenia Pana Senatora).

Jak ustalono, w miejscowości Rylsk, gmina Regnów, powiat rawski, na nieru-
chomości obejmującej działkę nr 313/2 stwierdzono istnienie hali magazynowej oraz 
dwóch kontenerów, a także miejsce składowania zużytych opon samochodowych. 
W obu wskazanych dniach, na terenie obiektu nie zastano żadnych osób, teren pose-
sji był ogrodzony i zamknięty. Z rozpytania mieszkańców miejscowości wynikało, że 
od około trzech tygodni na wskazanej działce nikt się nie pojawia i nie wykonuje się 
tam żadnych prac. A zatem w tych okolicznościach nie było możliwe przeprowadzenie 
czynności kontrolnych w zakresie uprawnień kompetencyjnych inspektora pracy.

W Urzędzie Gminy w Regnowie inspektor pracy uzyskał informację, że właścicie-
lem przedmiotowej posesji jest firma „eXgreen Polska” Sp. z o.o., z siedzibą w Warsza-
wie, przy Al. Jana Pawła II 27.

Z tych względów inspektor pracy przekazał drogą służbową informację do Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Warszawie, celem podjęcia postępowania wyjaśniającego, 
zgodnie z właściwością terytorialną organu Państwowej Inspekcji Pracy.

W dniach: 18 i 25 kwietnia 2014 roku inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Warszawie przeprowadził czynności kontrolne w „eXgreen Polska” Sp. z o.o. 
w Warszawie. Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Dariusz Pruchnik, który sprawuje tę 
funkcję od dnia 28 marca 2014 roku.

Jak ustalono, na dzień prowadzenia czynności kontrolnych przedsiębiorca nie za-
trudnia nikogo na podstawie umowy o pracę (nie posiada zatem statusu pracodawcy), 
na okoliczność czego złożył pisemne oświadczenie inspektorowi pracy. Powierza nato-
miast pracę dwóm osobom, w oparciu o umowy zlecenia, tj. umowę świadczenia usług 
księgowych oraz administracji płac oraz umowę o roboty budowlane.

W kwestii prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca przedłożył kon-
trolującemu: decyzję w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wydaną przez 
Marszałka Województwa Łódzkiego nr RŚVI.7244.1.9.2013.AB z dnia 19.04.2013 roku; 
decyzję na transport odpadów nr 250/OŚ/2013 z dnia 12.03.2013 r. oraz decyzję 
z dnia 10.12.2012 r., znak: RIZN-6040.5.14.2012 Wójta Gminy Regnów ustalającą śro-
dowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji od-
zysku odpadów innych niż niebezpieczne (odpady gumy) wraz z jego charakterystyką.

W toku kontroli przedłożono inspektorowi pracy raport oddziaływania planowa-
nego przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji polegającej na (cyt.): „Budowie 
instalacji odzysku odpadów innych niż niebezpieczne (odpady gumy)”. Spółka „eXgre-
en Polska” planuje uruchomić instalację odzysku odpadów innych niż niebezpieczne 
(opony, odpady polimerowe z wyjątkiem PCV, odpady gumy), metodą pirolizy nisko-
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temperaturowej, w wyniku której odpady przetwarzane będą na dwie frakcje: ciecz 
opałową (olej popiroliczny) i sadzę techniczną. Warunki realizacji przedsięwzięcia oraz 
ich opis zostały zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w Łodzi nrWOOŚ.4242.217.2012.JW/MG z dnia 15.10.2013 roku.

Podsumowując pragnę Pana Marszałka poinformować, że na podstawie oświadcze-
nia Prezesa Zarządu – Pana Dariusza Pruchnika, złożonego na potrzeby prowadzonej 
przez inspektora pracy kontroli ustalono, że na dzień dzisiejszy na terenie przyszłego 
zakładu pracy prowadzonego przez spółkę „eXgreen Polska”, zlokalizowanego w Rylsku 
30, gmina Regnów nie są prowadzone żadne prace inwestorskie. Powodem tego stanu 
rzeczy jest oczekiwanie na wydanie przez Wójta Gminy Regnów pozwolenia na budo-
wę hali produkcyjnej. We wskazanej lokalizacji przyszłego zakładu produkcyjnego do 
tej pory został wzniesiony budynek magazynowy (w oparciu o pozwolenie na budowę 
64/2014 wydane przez Starostę Rawskiego), w którym umieszczono urządzenia do 
krakingu z jednym reaktorem (jedna linia technologiczna). Instalacja została wstęp-
nie zmontowana, w celu weryfikacji kompletności dostawy poszczególnych jej części. 
Aktualnie natomiast pozostaje zdemontowana w związku z tym, że nie jest możliwe 
prowadzenie produkcji. Ponadto na utwardzonej powierzchni zorganizowano miejsce 
składowania odpadów (gdzie zgromadzono około 200 ton opon samochodowych).

Zatem do czasu podjęcia działalności produkcyjnej lub zatrudnienia pracowni-
ków (uzyskania statusu pracodawcy), zakres czynności kontrolnych inspektora pracy 
ogranicza się jedynie do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, jak w powyższym 
przypadku.

Z poważaniem 
 
Iwona Hickiewicz

Stanowisko 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2014.03.04

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 26.02.2014 r. (data wpływu: 

28.02.2014 r.), znak: BPS/043-49-2156-G1NB/14, dotyczącego oświadczenia Pana 
Grzegorza Wojciechowskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20.02.2014 r., 
w sprawie inwestycji nad działce nr 313/2 w miejscowości Rylsk, uprzejmie infor-
muję, że w poruszonej sprawie istnieje konieczność uzyskania aktualnych informacji 
z terenowych organów nadzoru budowlanego. W tym celu wystąpiłem do Łódzkiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o ustosunkowanie się do wystąpie-
nia oraz przekazanie wyjaśnień.

Niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych informacji udzielę Panu Marszałkowi od-
powiedzi.

Z wyrazami szacunku 
 
GŁÓWNY INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO 
Robert Dziwiński



49. posiedzenie Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. 191

Stanowisko 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2014.03.04

Pan 
Jan Wroński 
p.o. Łódzkiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego

Uprzejmie informuję Pana Dyrektora, że w dniu 28.02.2014 r. wpłynęło do mnie 
przekazane przez Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczenie Pana 
Grzegorza Wojciechowskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20.02.2014 r., 
w sprawie inwestycji nad działce nr 313/2 w miejscowości Rylsk.

Przekazując w załączeniu kopię przedmiotowego oświadczenia uprzejmie proszę 
o ustosunkowanie się do wystąpienia oraz przekazanie informacji w poruszonej sprawie.

Z uwagi na konieczność udzielenia odpowiedzi Panu Marszałkowi, proszę o po-
traktowanie sprawy jako pilnej.

GŁÓWNY INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO 
Robert Dziwiński

Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2014.03.10

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 26.02.2014 r. (data wpływu: 

28.02.2014 r.), znak: BPS/043-49-2156-GINB/14, dotyczącego oświadczenia Pana 
Grzegorza Wojciechowskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej złożonego podczas 
49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20.02.2014 r., w sprawie inwestycji nad działce 
nr 313/2 w miejscowości Rylsk, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Z informacji przekazanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego wynika, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazo-
wieckiej prowadził dwa postępowania administracyjne dotyczące inwestycji realizowa-
nych na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Pierwsze postępowanie dotyczyło samowolnie realizowanej hali namiotowej i za-
kończyło się umorzeniem1 sprawy w całości, z uwagi na fakt, że inwestor dokonał 
rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu. Drugie postępowanie dotyczyło budo-

1 decyzja z dnia 21.01.2014 r., Nr 1/2014;
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wy hali namiotowo-magazynowej wykonywanej w warunkach samowoli budowlanej. 
Przedmiotowe postępowanie również zostało zakończone wydaniem decyzji2 umarza-
jącej postępowanie, z uwagi na rozebranie obiektu.

Zauważyć należy, że PINB w Rawie Mazowieckiej jak dotąd nie prowadził postę-
powania, które dotyczyłoby inwestycji związanej z budową obiektu przeznaczonego 
na produkcję opon. Terenowe organy nadzoru budowlanego posiadają natomiast in-
formację o wydaniu przez Starostę Rawskiego decyzji3 o pozwoleniu na budowę bu-
dynku magazynowego na działce o nr ewid. 313/2, która stała się ostateczna w dniu 
07.03.2014 r. W związku z wydanym pozwoleniem na budowę w dniu 07.03.2014 r. 
inwestor Exgreen Sp z o.o. zawiadomił PINB w Rawie Mazowieckiej o zamiarze rozpo-
częcia robót budowlanych w dniu 14.03.2014 r., dołączając oświadczenie o przyjęciu 
obowiązków przez kierownika budowy oraz oświadczenie o podjęciu obowiązków przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ustosunkowując się do wątpliwości Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
w sprawie budowy obiektu służącego procesowi przetwarzania opon należy zaznaczyć, 
że wydane w poruszonej sprawie pozwolenie4 na budowę budynku o funkcji magazy-
nowej nie upoważnia do prowadzenia tego rodzaju działalności w przyszłym obiekcie 
budowlanym. Natomiast w razie zmiany zamierzonego sposobu użytkowania inwestor 
będzie zobowiązany uzyskać w trakcie budowy zmianę decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę albo po zakończeniu inwestycji dokonać zmiany sposobu jej użytkowania. Pod-
kreślić jednak należy, że zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku inwestycja 
będzie musiała być zgodna m.in. z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Regnów.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Dziwiński

Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Warszawa, 18.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 26.02.2014 r. znak: BPS/043-49-2156-GIS/14 

w sprawie Oświadczenia złożonego przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego na 
49. posiedzeniu Senatu w dniu 20 lutego 2014 r., dotyczącego wyjaśnienia postępo-
wania w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa instalacji odzysku odpadów 
innych niż niebezpieczne (odpady gumy)” przewidzianego do realizacji w miejscowości 
Rylsk, na działce nr ew. 313/2, obręb 20 Rylsk uprzejmie informuję, co następuje.

Pismem z dnia 22.06.2012 r. Wójt Gminy Regnów zwrócił się do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej z wnioskiem o wydanie 
opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla cyto-

2 decyzja z dnia 04.03.2014 r., Nr 11/2014;
3 decyzja z dnia 19.02.2014 r., Nr 64/2014;
4 decyzja z dnia 19.02.2014 r., Nr 64/2014.
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wanego przedsięwzięcia, dołączając dokumenty wymagane prawem, tj. kopię wniosku 
wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wypisem i wyrysem z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Mimo obszerności informacji w karcie infor-
macyjnej przedsięwzięcia, pismem z dnia 11. 07.2012 r. (znak: PPIS-ZNS/470/23/12) 
wydano opinię o konieczności przeprowadzenia oceny, a tym samym wykonania ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko dla omawianego przedsięwzięcia. Na podsta-
wie tej opinii oraz pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Wójt 
Gminy Regnów postanowieniem z dnia 12.07.2012 r. nałożył obowiązek przeprowa-
dzenia oceny oddziaływania na środowisko określając równocześnie zakres raportu 
o oddziaływaniu na środowisko. Pismem z dnia 04.09.2012 r. Wójt Gminy Regnów 
zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ra-
wie Mazowieckiej, o opinię dotyczącą warunków realizacji przedmiotowego przedsię-
wzięcia. Do pisma dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko oraz wypis i wyrys 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ z raportu wynikało, 
że uciążliwość przedsięwzięcia dla środowiska ograniczy się do terenu działki, pismem 
z dnia 04.10.2013 r. (znak: PPIS-ZNS/470/30/12) zaopiniowano pozytywnie zawarte 
w raporcie warunki realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ra-
wie Mazowieckiej oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi Wójt Gminy Regnów wydal w dniu 10.12.2013 r. decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, która po uprawomocnieniu teoretycznie zakończyła postępowanie 
w tej sprawie. Jednak, o ile gmina uznała omawiane przedsięwzięcie jako mogące 
potencjalnie oddziaływać na środowisko, o tyle Starosta Rawski uznał, że przedsię-
wzięcie należy do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów istnieje zapis o zakazie 
realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stało 
się bezcelowe.

Pismem z dnia 21.10.2013 r. Pan Senator Grzegorz Wojciechowski zwrócił się 
o wyjaśnienia w tej sprawie, w związku z czym, została przeprowadzona w dniu 
05.11.2013 r. wizja lokalna. Pan Senator otrzymał obszerne wyjaśnienia na temat 
historii postępowania oraz stanu terenu planowanego przedsięwzięcia. W trakcie wizji 
stwierdzono, że teren był ogrodzony, postawiono dużej wielkości halę namiotową oraz 
ustawiono kontenerowy obiekt portierni. Na działce zmagazynowano również dużą 
ilość zużytych opon. W czasie wizji teren był w całości zamknięty, nie prowadzono 
żadnej produkcji.

W związku z Oświadczeniem Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego Główny 
Inspektorat Sanitarny wystosował pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, który dokonał ponownej wizji lokalnej miejsca 
planowanego przedsięwzięcia. Stwierdzono likwidację hali namiotowej, pozostały stan 
terenu pozostał bez zmian w stosunku do wizji z dnia 05.11.2013 r. Teren pozosta-
je zamknięty bez oznak produkcji. Po rozmowie z mieszkanką działki sąsiadującej 
z omawianym terenem uzyskano informację, że do czasu likwidacji hali namiotowej 
spalano zużyte opony, lecz tylko w piątki po południu oraz w soboty. W chwili obecnej 
po likwidacji hali namiotowej opon się nie spala.

W Oświadczeniu Pan Senator Grzegorz Wojciechowski podnosi, że inwestor uzy-
skał pozwolenie na budowę nowej hali namiotowej. Z informacji uzyskanych od Sta-
rostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wynika, że będzie to hala z przeznacze-
niem na magazyn. Obawa, że można będzie ją wykorzystywać do innych celów jest 
przedwczesna, przepisy ustawy Prawo Budowlane dają duże możliwości prawne i fi-
nansowe właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, by do tego 
nie dopuścić.

Jednocześnie należy podkreślić, że w styczniu bieżącego roku gmina Regnów 
wszczęła postępowanie celem zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego i skreślenia zapisu zakazującego realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko. Po zmianie planu realizacja przedsięwzięcia bę-
dzie znacznie ułatwiona.
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W 2012 roku żaden przedsiębiorca nie zawiadomił Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej o rozpoczęciu działalności gospodarczej 
na działce nr ew. 313/2, obręb 20 Rylsk oraz nie złożył karty zgłoszenia pracodawcy. 
Od 17 stycznia 2013 r. zniesiono obowiązek informowania Państwowej Inspekcji Pra-
cy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności gospodarczej. W cza-
sie wizji lokalnej w dniach 5.11.2013 r. i 5.03.2014 r. teren działki był zamknięty, 
nie prowadzono na nim żadnej produkcji. W związku z powyższym zakład nie był 
objęty nadzorem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie 
Mazowieckiej.

Z wyrazami szacunku 
 
p.o. GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
SANITARNEGO 
Marek Posobkiewicz

Odpowiedź 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Warszawa, 28 marca 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie oświadczenia złożonego 

przez Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego podczas 49. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 20 lutego 2014 r. uprzejmie informuję, co następuje.

Działalność prowadzona na terenie działki nr ewidencyjny 313/2 w miejscowości 
Rylsk, gmina Regnów, nie była dotychczas przedmiotem postępowania ze strony orga-
nów Państwowej Straży Pożarnej.

Natomiast w związku z wymienionym na wstępie pismem, w dniu 18 marca 2014 r. 
przeprowadzono na terenie przedmiotowej nieruchomości wizję lokalną. Z dokona-
nych ustaleń wynika, iż na terenie nieruchomości zgromadzone zostały używane opo-
ny samochodowe na powierzchni około 30 m x 30 m i wysokości do około 3 m oraz 
trwały prace budowlane. Jednocześnie nie była prowadzona żadna działalność zwią-
zana z przetwarzaniem zgromadzonych materiałów, co potwierdzały prace związane 
z montażem przeznaczonych do tego celu urządzeń. Stan techniczny tych urządzeń, 
w ocenie kontrolującego, nie pozwalał na ich użytkowanie i wykorzystywanie. Po-
nadto z informacji udzielonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Rawie Mazowieckiej wynika, że właściciel z dniem 14 marca 2014 r. na podstawie 
decyzji Starosty Rawskiego z dnia 19 lutego 2014 r. rozpoczął na ww. działce budowę 
hali produkcyjnej. Z kolei, na podstawie czynności kontrolno-rozpoznawczych prze-
prowadzonych na przedmiotowej posesji w dniu 26 marca 2014 r. stwierdzono, że in-
westor posiada odpowiednie dokumenty i zgodę na prowadzoną działalność związaną 
z recyklingiem opon i innych tworzyw sztucznych, jednak działalność ta będzie uru-
chomiona dopiero po wybudowaniu hali produkcyjnej na podstawie wydanej decyzji 
o pozwoleniu na budowę.
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Jednocześnie, w ocenie organów Państwowej Straży Pożarnej, zawartej w piśmie 
Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi z dnia 27 marca 2014 r. nr WZ.0754.7.1.2014 r., 
składowane opony oraz odpady z tworzyw sztucznych w chwili obecnej nie stwarzają 
zagrożenia pożarowego. W związku z powyższym nie ma podstaw, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami przeciwpożarowymi, do wszczęcia postępowania administracyjnego 
przeciwko inwestorowi.

Z poważaniem 
 
KOMENDANT GŁÓWNY 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
z up. nadbryg. Janusz Skulich 
Zastępca Komendanta Głównego

Załącznik

Pismo 
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
w ŁODZI

Łódź, 27 marca 2014 r.

Komenda Główna 
Państwowej Straży Pożarnej 
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

W odpowiedzi na pismo znak: BZ-II-0739/1-2/14 z dnia 12 marca 2014 r., doty-
czące spraw poruszanych w oświadczeniu Pana senatora Grzegorza Wojciechowskie-
go z dnia 20 lutego 2014 r. informuję, że prowadzona działalność na terenie działki 
nr ewid. 313/2 w m. Rylsk, gmina Regnów nie była przedmiotem postępowania ze 
strony Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej.

Z dokonanych w dniu 18 marca br. ustaleń wynika, iż na terenie przedmiotowej 
nieruchomości zgromadzone są używane opony samochodowe na powierzchni około 
30 m x 30 m i wysokości miejscami max 3 m oraz trwają prace budowlane. Ze wstęp-
nych informacji uzyskanych od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ra-
wie Mazowieckiej wynika, że właściciel rozpoczął budowę z dniem 14 marca 2014 r. 
na podstawie Decyzji Starosty Rawskiego z dnia 19.02.2014 r.

Podczas wizji lokalnej oraz przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z właścicie-
lem działki funkcjonariusz KP PSP w Rawie Mazowieckiej uzyskał informację, że na 
terenie nieruchomości nie jest jeszcze prowadzona żadna działalność z uwagi na 
trwające prace związane z montażem urządzeń, których stan techniczny nie pozwala 
na ich użytkowanie i wykorzystanie, a budowa hali ma za zadanie osłonić ww. urzą-
dzenia i sprzęt przed warunkami atmosferycznymi. Właściciel poinformował również, 
że na terenie ww. nieruchomości był już przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, który uznał, że składowanie opon nie ma negatywnego wpływu 
środowisko.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniu 
26 marca br. informuję, że inwestor posiada odpowiednie dokumenty i zgodę na 
prowadzoną działalność związaną recyklingiem opon i innych tworzyw sztucznych. 
Działalność ta będzie prowadzona po wybudowaniu hali produkcyjnej zgodnie z po-
zwoleniem na budowę. Odległość składowanych opon znacznie przekracza 4 metry 
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od granic sąsiednich niezabudowanych działek. Najbliższe zabudowania znajdują się 
w odległości ponad 200 m od kontrolowanej nieruchomości. W wyniku analizy prze-
słanej dokumentacji przez KP PSP w Rawie Mazowieckiej nie ma podstaw do wszczęcia 
postępowania przeciwko inwestorowi na podstawie obowiązujących przepisów prze-
ciwpożarowych. Składowanie opony oraz odpady z tworzyw sztucznych w chwili obec-
nej nie stwarzają zagrożenia pożarowego.

ZASTĘPCA 
ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA 
WOJEWÓDZKIEGO 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
bryg. mgr inż. Mariusz Konieczny

Odpowiedź 
STAROSTY RAWSKIEGO

Rawa Mazowiecka, 11.03.2014 r.

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo, z dnia 26 lutego 2014 r. (data wpływu do starostwa 

7.03.2014 r.), znak: BPS/043-49-2156-RAW/14, dotyczące oświadczenia Senatora RP 
– Grzegorza Wojciechowskiego w sprawie inwestycji realizowanej na działce nr 313/2, 
obręb 20 – Rylsk, gm. Regnów uprzejmie informuję, że przed Starostą Rawskim pro-
wadzone były postępowania administracyjne w przedmiocie udzielenia pozwolenia na 
budowę obiektów budowlanych na wspomnianej nieruchomości.

Wnioskiem z dnia 24.04.2013 r. firma EXGREEN POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wystąpiła do Starosty Rawskiego o pozwole-
nie na budowę „Hali namiotowej i wagi samochodowej w m. Rylsk na działce ewid. 
Nr 313/2, gm. Regnów”. Do wniosku dołączyła m.in. projekt budowlany hali namioto-
wej oraz wagi samochodowej. W wyniku analizy złożonych dokumentów stwierdzono, 
że załączony projekt zawiera liczne braki, stąd postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. 
wezwano wnioskującego do usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania postanowienia. Nieprawidłowości nie zostały usunięte w wyznaczonym 
terminie, wobec powyższego Starosta Rawski, decyzją nr 48/2013 z 25.06.2013 r., od-
mówił Spółce EXGREEN POLSKA udzielenia pozwolenia na budowę hali namiotowej 
i wagi samochodowej. Decyzja stała się ostateczna 16.07.2013 r.

W dniu 11.02.2014 r. do Starosty Rawskiego wpłynął kolejny wniosek spółki 
EXGREEN POLSKA o wydanie pozwolenia na budowę „Budowa budynku magazyno-
wego (Przystosowanie Hali POL-PLANu) wg projektu typowego”. Do wniosku załączono 
cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Projektant złożył oświadczenie, 
o którym mowa w art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, że projekt został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kom-
pletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Powyższe stanowiło o wywiązaniu 
się inwestora z obowiązków wynikających z art. 33 ust. 2 prawa budowlanego ko-
niecznych do spełnienia przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę. Zgodnie z art. 35 
ust. 4 prawa budowlanego, w razie spełnienia przez inwestora powyższych wymagań 
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właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja 
(nr 64/2014) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca spółce EXGREEN 
POLSKA pozwolenia na budowę „Budynku magazynowego wg projektu typowego 
POL-PLAN” została wydana 19.02.2014 r. Od wspomnianej decyzji nie wpłynęło od-
wołanie, zatem z dniem 7.03.2014 r. stała się ona ostateczna.

Pragnę dodać, że wniosek nie obejmował pozwolenia na budowę żadnych budyn-
ków produkcyjnych, tylko budynek magazynowy. Dokumentacja projektowa zawierała 
projekt budowlany budynku magazynowego oraz projekt zagospodarowania terenu 
z halą magazynową, utwardzeniami oraz zjazdami. Projekt budowlany budynku ma-
gazynowego, w rozdziale 2.1.7. zawiera informację i dane o charakterze i cechach ist-
niejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkow-
ników projektowanego obiektu i jego otoczenia. W rozdziale tym zawarto następujące 
zapisy: „Projektowana inwestycja z racji swojego przeznaczenia (magazynowanie/
przechowywanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń dla potrzeb planowanej 
w perspektywie inwestycji) nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska, higieny 
i zdrowia użytkowników obiektu oraz jego otoczenia. W obiekcie nie będą zatrudnione 
osoby (ludzie). Wykonywane czynności w obiekcie będą miały charakter jedynie do-
rywczy, a zatem nie będzie pomieszczenie obiektu (hala magazynowa) pomieszczeniem 
przeznaczonym na pobyt ludzi w rozumieniu §4 z związku z §5.1. warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W obiekcie nie będą powstawać ścieki bytowo-gospodarcze.
Woda do celów ppoż. zapewniona z istniejącego wodociągu wiejskiego w-110 oraz 

hydrantu usytuowanego na tym wodociągu (teren działki). 
Wody opadowo-roztopowe kierowane będą na przyległe tereny biologicznie czynne 

własnej działki (nieruchomości) – tj.; zgodnie z §28 ust. 2 i §126 ust. 1 cytowanych 
przepisów.

Budynek z racji swojego przeznaczenia nie wymaga zaopatrzenia w: wodę, energię 
elektryczną, ogrzewanie, kanalizację, itp. instalacje”.

Z wyrazami szacunku 
 
STAROSTA 
Józef Matysiak

Odpowiedź 
WÓJTA GMINY 
REGNÓW

Regnów, 26.03.2014 r.

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Bogdan Borusewicz

W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 2014 roku udzielam odpowiedzi 
w kwestii przedstawionych problemów.

Działkę nr 313/2 w miejscowości Rylsk zakupiła firma ExGreen Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie ul. Jana Pawła II 27. Firma ta zwróciła się do Wójta Gminy 
Regnów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pla-
nowanego przedsięwzięcia pod nazwą:
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„Budowa instalacji odzysku odpadów innych niż niebezpieczne (odpady z gumy)”. 
W dniu 21.06.2012 r. roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w powyż-
szej sprawie. W toku dalszego postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyrazili opinię, że dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek wykonania raportu oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem z dnia 12.07.2012 roku, znak: RIZN.5.6.2012 Wójt Gminy Re-
gnów nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia i ustalił pełen zakres raportu oddziaływania na środo-
wisko. Po wykonaniu raportu oddziaływania na środowisko i uzyskaniu pozytywnych 
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej Wójt Gminy Regnów w dniu 
10.12.2012 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego 
przedsięwzięcia. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Regnów 
teren, na którym położona jest działka nr 313/2 w Rylsku oznaczony jest symbolem 
20.31.P i stanowi tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Starosta Rawski wydając decyzję w dniu 19.02.2014 roku, Nr 64/2014 zatwierdził 
projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku magazynowego zlokali-
zowanego na działce nr 313/2 w Rylsku.

Do chwili obecnej do Urzędu Gminy w Regnowie wpłynęły ustne skargi od dwóch 
osób na wydobywające się przykre zapachy z terenu działki 313/2 w Rylsku. Za każ-
dym razem pracownik tutejszego urzędu sprawdzał czy na powyższej działce jest 
prowadzona działalność mogąca powodować wydobywanie się przykrych zapachów. 
Podczas tych kontroli żadnej działalności nie stwierdzono. Oprócz przeprowadzonych 
kontroli w dniu 28.10.2013 roku wystosowane zostało pismo do firmy ExGreen Pol-
ska Sp. z o.o. w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Firma ExGreen pismem z dnia 
13.11.2013 roku poinformowała Urząd Gminy w Regnowie, że był to przypadek incy-
dentalny.

W dniu 04.11.2013 roku kontrolę przeprowadził Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Rawie Mazowieckiej w obecności pracownika Urzędu Gminy w Regnowie 
i również nie stwierdził prowadzenia tam działalności.

Lustracji tego terenu w dniu 5 marca 2014 roku dokonał inspektor Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, gdzie też nie stwierdził prowadzenia 
działalności. Prowadzenia działalności nie stwierdził również Inspektor Pracy, który 
przeprowadził kontrolę obiektu w dniu 25.03.2014 r.

O udzielenie telefonicznej informacji dotyczącej omawianego problemu zwracał się 
pracownik Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Pan senator Grzegorz Wojciechowski twierdzi, że „kontrole przyjeżdżały wtedy, gdy 
dosłownie na chwilę wstrzymywana była przeróbka opon i kontrolujący stwierdzali, że 
na nieruchomości nie dzieje się nic nielegalnego”.

W przypadku uruchomienia procesu pirolizy, do specjalnego pieca należy włożyć 
jednorazowo ok. 8 ton produktów z gumy. Proces pirolizy trwa 24 godziny. Nie ma 
takiej możliwości, aby na chwilę przed przyjazdem kontrolujących zatrzymać tego ro-
dzaju produkcję.

Do chwili obecnej Pan senator Grzegorz Wojciechowski, jako mieszkaniec Regno-
wa, nie pytał o działalność powyższej firmy ani nie interweniował w opisanych w swo-
im piśmie sprawach.

Z poważaniem 
 
WÓJT 
Tomasz Wojdalski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Roberta Mamątowa, 

Przemysława Błaszczyka, Wiesława Dobkowskiego, 
Henryka Górskiego, Krzysztofa Słonia, Marka Martynowskiego, 

Zdzisława Pupy, Bogdana Pęka, Janiny Sagatowskiej oraz Alicji Zając

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z wnioskiem o wskazanie liczby podat-

ników podatku VAT oraz wysokości podatku VAT naliczonego i wykazanego 
na fakturach dokumentujących zakup środków niezbędnych do prowadze-
nia działalności gospodarczej, który mógł być odliczony lub został już odli-
czony od podatku należnego, a co do którego prawo do odliczenia zostało 
zakwestionowane przez organy podatkowe z tego powodu, że organy po-
datkowe ustaliły nieprawidłowości i zawinienia nabywcy towaru (odbiorcy 
faktury VAT), to jest bez pociągnięcia nabywcy (odbiorcy faktury VAT) do 
odpowiedzialności karnej poprzez skazanie za przestępstwo lub wykrocze-
nie skarbowe.

Uprzejmie prosimy o ujęcie liczby podatników podatku VAT oraz kwot 
wynikających z decyzji ostatecznych organów podatkowych z podziałem na 
lata kalendarzowe 2005–2014.

Wniosek ten uzasadniony jest tym, iż niejednokrotnie na dyżury senator-
skie oraz w formie pisemnej zgłaszały się z interwencją osoby, którym organy 
skarbowe po kilku latach od dokonania odliczenia zakwestionowały prawo 
do odliczenia naliczonego podatku VAT od podatku należnego w transak-
cjach zakupu w sytuacji, gdy to dostawca towaru nie dopełnił formalności 
lub naruszył przepisy podatkowe. W wielu takich przypadkach dochodziło 
do rozstrzygnięć prokuratorskich bądź sądowych w zakresie odpowiedzial-
ności karnej odbiorców faktur VAT, którzy w konsekwencji zostali prawo-
mocnie uwolnieni od jakichkolwiek zarzutów. W większości jednak wypad-
ków wobec odbiorców towarów, którzy odliczyli podatek VAT w deklaracjach 
składanych do urzędów skarbowych kilka lat wcześniej, w ogóle nie toczyło 
się żadne postępowanie w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej.

Wskazujemy, iż podstawą kwestionowania przez organy skarbowe odli-
czenia od podatku należnego było przyjęcie poglądu opierającego się na za-
łożeniu, że „faktura nieodzwierciedlająca czynności rzeczywiście dokonanej 
przez jej wystawcę, która rodziłaby u niego obowiązek podatkowy z tytułu 
dokonanej dostawy (usługi), nie daje odbiorcy tej faktury prawa do odlicze-
nia wykazanego w niej podatku”. Pogląd ten wynika z rekonstrukcji nor-
my mającej oparcie w kilkukrotnie zmieniających się przepisach tak zwanej 
ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz rozporządzenia ministra fi-
nansów w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów 
i usług. Przykładowo wskazujemy przepisy art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, 
poz. 535) oraz §14 ust. 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia ministra finansów z dnia 
27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku 
od towarów i usług (DzU nr 97, poz. 970) bądź też przepisy art. 19 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podat-
ku akcyzowym (DzU nr 11, poz. 50, ze zm.) oraz §48 ust. 4 pkt 5 lit. a rozpo-
rządzenia ministra finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (DzU nr 27, poz. 268, ze zm.).

Będziemy zobowiązani za szczegółowe wyjaśnienia w przedstawionej 
sprawie.

Grzegorz Wojciechowski  Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski  Marek Martynowski 
Robert Mamątow  Zdzisław Pupa 
Przemysław Błaszczyk  Bogdan Pęk 
Wiesław Dobkowski  Janina Sagatowska 
Henryk Górski   Alicja Zając
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Odpowiedź

Warszawa, 28 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z pismem z dnia 26 lutego 2014 r. znak: BPS/043-49-2157/14, przy 
którym przesłane zostało oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Woj-
ciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 49. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie kwestionowania przez organy skarbowe prawa do 
odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w sytuacji gdy organy podat-
kowe ustaliły nieprawidłowości i zawinienia nabywcy towaru (odbiorcy faktury VAT), 
uprzejmie informuję.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o VAT”, 
w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynno-
ści opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem 
art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczone-
go stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatni-
ka z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Zgodnie z systemowymi założeniami podatku VAT, a zwłaszcza zasadą neutral-
ności, podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia 
towarów i usług. Prawo to jest jednym z podstawowych praw całego systemu podatku 
VAT i nie powinno być ograniczane w sposób nieuzasadniony.

Przypadki wyłączające prawo podatników do odliczenia podatku zawarte są 
w art. 88 ustawy o VAT. W myśl art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT nie stanowią 
podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu 
podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy sprzedaż została 
udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez pod-
miot nieistniejący. Natomiast stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, 
nie stanowią takiej podstawy również wystawione faktury i dokumenty celne w przy-
padku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają 
czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.

Powyższe przepisy powinny być interpretowane przy uwzględnieniu celu, w jakim 
zostały przez ustawodawcę ustanowione, czyli przeciwdziałaniu nadużyciom prawa. 
Należy wskazać, że w przypadku gdy kwota wskazana jako podatek wynika jedynie 
z faktury, która nie dokumentuje faktycznego zdarzenia rodzącego obowiązek podat-
kowy u jej wystawcy – faktura taka nie daje uprawnienia do odliczenia wykazanej 
w niej kwoty. Dysponowanie w tym przypadku przez nabywcę fakturą wystawioną 
przez zbywcę stanowi jedynie formalny warunek skorzystania z tego uprawnienia, 
który nie stanowi uprawnienia do odliczenia podatku, jeżeli nie towarzyszy mu speł-
nienie warunku w postaci wykonania rzeczywistej czynności rodzącej u wystawcy 
faktury obowiązek podatkowy, z tytułu jej realizacji na rzecz nabywcy. Jeżeli brak jest 
takiej faktycznej czynności u wystawcy faktury, nie może z jej tytułu powstać obowią-
zek podatkowy w VAT (choć zgodnie z ustawą powstaje obowiązek zapłaty podatku 
wykazanego na fakturze jako VAT), a tym samym brak jest prawa do odliczenia przez 
nabywcę podatku wykazanego na fakturze. Względy obiektywne powodują bowiem, że 
nie można odliczyć podatku, który nie powstał w ogóle na uprzednim etapie obrotu. 
Umożliwienie w takiej sytuacji skorzystania z prawa do odliczenia podatku z faktu-
ry dokumentującej czynność, która faktycznie nie została dokonana i nie zrodziła 
obowiązku podatkowego u jej wystawcy, byłoby sprzeczne z konstrukcją podatku od 
towarów i usług, która umożliwia jedynie odliczenie podatku zawartego w cenie fak-
tycznie dostarczanych towarów.
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Należy podkreślić, że organy podatkowe w celu zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 1 
lit. a i pkt 4 lit. a ustawy o VAT, i w związku z tym kwestionowania podatnikowi pra-
wa do odliczenia podatku wykazanego w wystawionej fakturze, oprócz ustalenia, że 
faktura pochodzi od podmiotu nieistniejącego lub dokumentuje czynności niezgodne 
z rzeczywistością, co do zasady badają również ogół obiektywnych okoliczności kon-
kretnej sprawy, czy nie zachodzi przypadek, że podatnik nabywając towar lub usługę 
wiedział lub przynajmniej mógł przewidywać, że wystawca faktury dopuszcza się nie-
prawidłowości lub nadużycia, co jest zgodne ze stanowiskiem wyrażanym w orzecz-
nictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Jednocześnie należy podkreślić, iż TSUE wielokrotnie w orzeczeniach potwierdzał 
konieczność walki z oszustwami podatkowymi i nadużyciami w podatku VAT oraz 
wskazywał na negatywne konsekwencje dla nabywcy biorącego udział w oszukańczym 
procederze. Zwalczanie oszustw podatkowych, unikania opodatkowania i ewentual-
nych nadużyć, jest uznanym celem, wspieranym przez dyrektywę 2006/112 (...) (por. 
np. wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-18/13 Maks Pen EODD).

W wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11 
(Mahagében) TSUE wskazał, że podatnikowi może być odmówione prawo do odliczenia 
w przypadku udowodnienia „(…) na podstawie obiektywnych przesłanek, że podat-
nik będący odbiorcą usług lub dostaw stanowiących podstawę prawa do odliczenia 
wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcje te wiążą się z przestępstwem popeł-
nionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu” 
(pkt 45 ww. wyroku) oraz uznał, iż „Podatnika, który wiedział lub powinien był wie-
dzieć, że nabywając towar lub usługę, uczestniczy w transakcji stanowiącej element 
przestępstwa w dziedzinie podatku VAT, należy bowiem z punktu widzenia dyrektywy 
2006/112 uznać za wspólnika w tym przestępstwie, niezależnie od tego, czy uzyskuje 
on korzyści z dalszej sprzedaży owych towarów lub świadczenia usług w ramach do-
konywanych przez siebie transakcji” (por. pkt 46 wyroku).

W ocenie TSUE „nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej wymaganie, by pod-
miot przedsięwziął wszystkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać, 
w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziału 
w przestępstwie podatkowym. (…) Jeżeli istnieją przesłanki, by podejrzewać nieprawi-
dłowości lub naruszenie prawa, przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od oko-
liczności konkretnego przypadku, zasięgnąć informacji na temat podmiotu, u którego 
zamierza nabyć towary lub usługi, w celu upewnienia się co do jego wiarygodności” 
(pkt 54 i 60 cyt. wyżej wyroku).

Odpowiadając na prośbę Panów Senatorów o wskazanie liczby podatników po-
datku od towarów i usług oraz wysokości podatku naliczonego i wykazanego na fak-
turach dokumentujących zakup środków niezbędnych do prowadzenia działalności 
gospodarczej, który mógł być odliczony lub został odliczony od podatku należnego, 
a co do którego prawo do odliczenia zostało zakwestionowane przez organy podatkowe 
z tego powodu, że organy podatkowe ustaliły nieprawidłowości i zawinienia nabywcy 
towaru (odbiorcy faktury VAT), uprzejmie informuję, że resort finansów nie dysponuje 
takimi szczegółowymi informacjami. Brak jest również szczegółowych danych doty-
czących liczby podatników podatku od towarów i usług, którym organy podatkowe 
zakwestionowały zasadność odliczenia podatku naliczonego VAT w sytuacji, gdy to 
dostawca nie dopełnił formalności lub naruszył przepisy podatkowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii rozliczania podatku od towarów i usług, na-
leży wyjaśnić, iż nieprawidłowości w tym zakresie dotyczą zarówno zmniejszania po-
datku należnego bądź zawyżania podatku naliczonego. Zmniejszenie podatku należ-
nego jest możliwe np. poprzez niewykazywanie całej wartości sprzedaży. Natomiast, 
zawyżenie podatku naliczonego może być efektem zawyżania kosztów działalności, 
m.in. poprzez wprowadzanie do rozliczeń fikcyjnych faktur dokumentujących zda-
rzenia, które nigdy nie miały miejsca, obrazujące przebieg zdarzeń gospodarczych 
niezgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem lub podające ilości i wartości w wielko-
ściach nierzeczywistych. Faktury fikcyjne często dokumentują zakup przez podat-
nika usług, co do których trudne jest udowodnienie, że transakcja faktycznie nie 
miała miejsca.
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Gromadzone dane sprawozdawcze w zakresie decyzji dotyczących podatku od to-
warów i usług pozwalają jedynie na przekazanie danych dotyczących ogólnej liczby 
podatników, którym wydano decyzje pokontrolne oraz kwot dodatkowych przypisów 
wynikających z tych decyzji, bez możliwości wskazania, ile było przypadków kwe-
stionowania przez urzędy skarbowe odliczenia z tytułu faktur niedających prawa do 
odliczenia.

Poniżej w tabeli przedstawiono zbiorcze dane za lata 2005–2013 dotyczące decyzji 
organów podatkowych:

Lp. Wyszczególnienie
Liczba podatników 

podatku VAT, którym wydano 
decyzje pokontrolne

Kwoty dodatkowych przypisów 
objęte decyzjami pokontrolnymi 

dot. podatku VAT (w zł)

1 2 3 4

1 2005 r. b.d 989 844 812,77

2 2006 r. 20 494 966 802 322,15

3 2007 r. 18 721 1 126 564 148,17

4 2008 r. 17 978 1 031 540 110,66

5 2009 r. 7 992 1 278 177 954,96

6 2010 r. 5 840 1 413 499 244,83

7 2011 r. 5 347 1 411 285 141,58

8 2012 r. 4 697 2 400 451 410,83

9 2013 r. 4 562 4 112 874 444,94

Poniżej prezentuję również odpowiednie dane w zakresie działań urzędów kontroli 
skarbowej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że od 2011 r. nie są prowadzone statystyki 
pozwalające na wyodrębnienie liczby wydanych przez urzędy kontroli skarbowej 
decyzji.

W 2005 r. sprawozdawczość w zakresie struktury ustaleń podatkowych była pro-
wadzona łącznie dla podatku VAT i podatku akcyzowego, stąd w tabeli poniżej prze-
kazuje się dane za lata 2006–2013 dotyczące podatku VAT.

PODATEK 
VAT/ROK

Ustalenia 
z decyzji 
(tys. zł)

Ustalenia 
z korekt 

deklaracji 
(tys. zł)

Razem 
ustalenia 

w podatku VAT 
(tys. zł)

Liczba 
wydanych 

decyzji

Liczba 
zrealizowanych 

postępowań 
kontrolnych

2006 593 432 4 158 597 590 9 521 2 983

2007 645 833 162 353 808 187 6 217 2 981

2008 625 732 109 238 734 970 7 140 2 871

2009 912 621 68 418 981 039 7 602 2 884

2010 1 047 380 96 711 1 144 091 7 737 3 005

2011 1 345 111 109 652 1 454 763 b.d 2 977

2012 2 640 484 105 034 2 745 518 b.d 3 120

2013 4 456 357 108 713 4 565 070 b.d 3 122
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Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że w mojej ocenie w toku sprawo-
wanego nadzoru nad organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej i oceny 
efektów podejmowanych działań bardziej istotna od liczby decyzji jest liczba zrealizo-
wanych postępowań kontrolnych, ich skuteczność, trafność typowania, identyfikacja 
obszarów zagrożeń związanych z wystąpieniem nieprawidłowości. Powyższe przekłada 
się na wymierne efekty, tj. wysokość ustaleń i wpływów będących wynikiem działań 
kontrolnych.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marii Jackowskiego, 

Roberta Mamątowa, Krzysztofa Słonia, Zdzisława Pupy, 
Przemysława Błaszczyka, Alicji Zając, Wiesława Dobkowskiego, 
Henryka Górskiego, Janiny Sagatowskiej oraz Bogdana Pęka

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dziękujemy za odpowiedź na nasze oświadczenie z 10 stycznia bieżą-

cego roku i zwrócenie uwagi na sprawę niepełnosprawnego Arkadiusza D. 
skazanego przez Sąd Rejonowy w Grójcu.

Dziękujemy za informacje o badaniach psychologicznych skazanego 
i o przeniesieniu go do zakładu karnego, w którym będzie miał możliwość 
odbycia terapii. Mamy jednak wątpliwości, czy upośledzenie psychiczne 
w stopniu umiarkowanym, czyniące człowieka niezdolnym da samodziel-
nego życia, da się zmniejszyć przy pomocy terapii. Na zdrowy rozum ten 
człowiek, niezdolny nawet do uczęszczania do szkoły życia, wymagający 
stałej opieki innych osób, nie nadaje się do więzienia, chyba że z opiekunem, 
którym jest matka.

Sprawa nie wydaje się zakończona i chcielibyśmy mieć jasne stanowisko 
– czy człowiek upośledzony umysłowo w stopniu umiarkowanym, niezdolny 
do samodzielnego życia, może być przetrzymywany w zakładzie karnym? 
Czy to jest humanitarne, zgodne z prawami człowieka?

Znaczną część swojej odpowiedzi poświęcił Pan Minister na przekonanie 
nas, że nie ma Pan żadnego wpływu na sądy, które skazały upośledzonego 
Arkadiusza D., gdyż sądy są w Polsce całkowicie niezależne i absolutnie nie-
zawisłe. Panie Ministrze, my to wiemy. Z wielu Pańskich odpowiedzi wiemy 
już bardzo dobrze, że sądy (prokuratura zresztą też) robią, co chcą, jak chcą 
i kiedy chcą, chyba że nie chcą. I nikt nie ma prawa się nimi interesować, 
nikt nie ma prawa pytać o cokolwiek. Wiemy, że sądy są państwem w pań-
stwie, i że w odniesieniu do tego państwa nie ma Pan żadnych kompetencji.

Zaskoczyła nas jednak informacja, że na podległą sobie służbę więzien-
ną również nie ma Pan wpływu, że nie może Pan ingerować w sposób trak-
towania konkretnego, indywidualnego więźnia i że w konkretnej sprawie nie 
może Pan niczego nakazać ani zlecić służbie więziennej. Czy to znaczy, że 
funkcjonariusze służby więziennej też są niezawiśli?

Nie ustajemy w nadziei, że sprawa Arkadiusza D. poruszyła Pańską 
duszę, Panie Ministrze, że będzie się Pan interesował jego losem i znajdzie 
Pan sposób, aby uzyskać niezbędne opinie lekarskie na jego temat, bo wedle 
wszelkich znaków ten poważnie upośledzony człowiek odbywa karę, której 
znaczenia ani sensu nie rozumie. 

Jeszcze raz zwracamy Pana uwagę na eufemizm, jakim sąd II instancji 
orzekający w sprawie Arkadiusza D. zbył kwestię jego stanu psychicznego. 
Sąd nazwał upośledzenie psychiczne w stopniu umiarkowanym mankamen-
tem psychicznym. 

Liczymy na wrażliwość Pana Ministra i dalsze działania, chodzi bowiem 
o krzywdę i cierpienia niepełnosprawnego i nieszczęśliwego człowieka.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Przemysław Błaszczyk 
Wojciech Skurkiewicz  Alicja Zając 
Jan Maria Jackowski  Wiesław Dobkowski 
Robert Mamątow  Henryk Górski 
Krzysztof Słoń   Janina Sagatowska 
Zdzisław Pupa   Bogdan Pęk
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Odpowiedź

Warszawa, 26 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 lutego 2014 roku, BPS/043-49-2158/14, przy 

którym przesłano oświadczenie złożone przez Pana Grzegorza Wojciechowskiego Se-
natora Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z innymi senatorami podczas 49. posiedze-
nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lutego 2014 roku, które podobnie jak 
oświadczenie z 47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 
2014 roku, dotyczy Pana Arkadiusza D. odbywającego karę pozbawienia wolności, 
uprzejmie informuję co następuje.

Pan Arkadiusz D. jest aktualnie osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. W okre-
sie od 24 stycznia do 4 lutego 2014 roku został on poddany badaniom psychologiczno- 
-penitencjarnym w Ośrodku Diagnostycznym Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołę-
ce. Wyniki badań wykazały, iż funkcjonuje on na poziomie upośledzenia umysłowego 
w stopniu lekkim z osobowością niedojrzałą. Odbywa on aktualnie (od 11 lutego 2014 
roku) karę pozbawienia wolności na oddziale terapeutycznym dla osób z niepsycho-
tycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Podczas pobytu na tym oddziale przestrzega regulaminu i porządku. Nie zachodziła 
potrzeba dyscyplinowania go. Relacje ze współosadzonymi osadzony stara się układać 
bezkonfliktowo. Wymaga odpowiedniego doboru osadzonych ze względu na cechujące 
go upośledzenie umysłowe. Z obserwacji wynika, że dobrze sobie radzi w warunkach 
izolacji penitencjarnej. Potrafi zadbać o własne sprawy.

Pan Arkadiusz D. jest osobą ubezwłasnowolnioną, co powoduje skutki cywilne. 
W postępowaniu karnym ubezwłasnowolnienie nie powoduje automatycznie wyłącze-
nia odpowiedzialności karnej. Właściwy sąd, rozpoznając konkretną sprawę karną 
dokonuje oceny między innymi odpowiedzialności, również w perspektywie ewentual-
nego wyłączenia winy, jak również oceny stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości 
czynu.

Aktualnie Pan Arkadiusz D. odbywa karę pozbawienia wolności z tzw. sumy kar 
(wyrok Sądu Rejonowego w Grójcu z 30.03.2010 r., sygn. akt II K 105/08 za przestęp-
stwo rozboju i inne – 2 lata pozbawienia wolności; wyrok Sądu Rejonowego w Grójcu 
z 16.07.2012 r. sygn. akt II K 481/11 – 1 rok i 6 miesięcy za przestępstwo kradzieży 
z włamaniem), której koniec przypada na 18.08.2014 r. Toczą się również kolejne 
sprawy karne, które nie zostały dotychczas prawomocnie zakończone.

Obecnie toczy się również postępowanie z wniosku opiekuna prawnego skazanego 
w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia przed Sądem Okręgowym 
w Kielcach w sprawie sygn. akt IV Kow 302/14.

Ze względu na specyfikę populacji w oddziale terapeutycznym dla skazanych 
z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, Pan 
Arkadiusz D. pozostaje pod opieką zespołu terapeutycznego. Jest on zorientowany 
w swojej aktualnej sytuacji. Zgłasza się również do administracji jednostki peniten-
cjarnej z ewentualnymi pytaniami czy wątpliwościami. Funkcjonuje samodzielnie, po-
mocy wymaga jedynie w zakresie pisania i czytania. Należycie dba o higienę osobistą. 
Korzysta ze spacerów, zajęć rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych. Okoliczności 
te przekonują, że Pan Arkadiusz D. nie jest osobą niezdolną do samodzielnego życia. 
Osoba ta pozostaje pod nadzorem administracji jednostki penitencjarnej, w której 
przebywa oraz opieką pracowników oddziału terapeutycznego.

Dodatkowo nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozba-
wienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka 
zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar 
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porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności sprawuje 
sędzia penitencjarny (art. 32 k.k.w.).

Z informacji przedstawionych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach wyni-
ka, że na żadnym etapie odbywania kary nie dostrzeżono okoliczności – określonych 
w treści art. 150 §1 kkw – wskazujących na niemożność odbywania kary pozbawienia 
wolności przez ww. skazanego.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Stanisław Chmielewski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Alicji Zając, Zdzisława Pupy, 

Wojciecha Skurkiewicza oraz Marka Martynowskiego

skierowane do rektora Uniwersytetu Warszawskiego Marcina Pałysa

Szanowny Panie Rektorze!
Portal gazeta.pl opublikował wyniki badań prowadzonych przez Cen-

trum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, a dotyczą-
cych polskiego antysemityzmu.

Pragniemy zapytać, czy wspomniane centrum zajmuje się badaniem 
wyłącznie uprzedzeń Polaków do przedstawicieli innych narodów, czy też 
przedmiotem prac badawczych są także uprzedzenia przedstawicieli innych 
narodów i społeczeństw wobec Polaków.

Czy centrum przeprowadzało badania dotyczące na przykład rozpo-
wszechnionego w wielu krajach stereotypu, że to Polacy są odpowiedzialni 
za Holocaust Żydów podczas okupacji niemieckiej w Polsce, że obozy kon-
centracyjne oraz obozy zagłady były dziełem polskim oraz że Armia Krajowa 
była organizacją antysemicką, trudniącą się mordowaniem Żydów?

Czy były prowadzone jakieś badania nad stereotypem Polaka-złodzieja, 
rozpowszechnionym w niektórych społecznościach sąsiednich?

Jeśli takie badania były prowadzone, to prosimy o przybliżenie ich 
wyników.

Prosimy też o wskazanie, ilu pracowników naukowych zatrudnia Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami i jakie są koszty funkcjonowania placówki.

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem   Alicja Zając 
Grzegorz Wojciechowski  Zdzisław Pupa 
Bogdan Pęk   Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Pająk   Marek Martynowski

Odpowiedź

Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Wojciechowskie-

go wspólnie z innymi senatorami podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 lutego 
2014 (znak BPS/043-49-2159/14), przedstawiam poniżej informacje dotyczące dzia-
łalności Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW.

Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest zakładem w strukturze Wydziału Psycho-
logii UW, który bada stosunki międzygrupowe, a w szczególności stereotypy, uprze-
dzenia i konflikty. Tego typu kwestie są przedmiotem zainteresowania psychologów 
społecznych na całym świecie. Wśród licznych projektów Centrum szczególne miejsce 
zajmują tematy związane z możliwością pojednania po historycznych zbrodniach. Na-
ukowcy z UW badają m.in. stosunek Polaków do Żydów, Izraelczyków i Żydów amery-
kańskich do Polaków, Ormian do Turków i Turków do Ormian, Bośniaków do Serbów 
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i Serbów do Bośniaków, a także wzajemne relacje Polaków i Ukraińców oraz Polaków 
i Niemców. Są to w większości badania podstawowe, ale ich wyniki mogą mieć kon-
kretne społeczne znaczenie.

Wyniki tych badań publikowane są w książkach i na łamach międzynarodowych 
czasopism naukowych, takich jak np. „Journal of Social Issues”, „Political Psycholo-
gy” czy „Journal of Community and Applied Social Psychology”.

Artykuł w portalu gazeta.pl na temat skali i korelatów antysemityzmu w Polsce, 
który wzbudził takie zaniepokojenie Senatorów RP, oparty był na ekspertyzie „Dyna-
mika oraz psychologiczne uwarunkowania antysemityzmu: Wyniki Polskiego Sondażu 
Uprzedzeń z 2009 i 2013 roku”, przygotowanej przez Centrum na zlecenie sejmowej 
Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Zdziwienie budzi więc fakt, że pytając o prace prowadzone przez Centrum, Senato-
rowie nie odnoszą się do tej ekspertyzy, która jest w dyspozycji Kancelarii Sejmu, ale jej 
omówienia prasowego. Teksty dziennikarskie tym różnią się od naukowych, że w tych 
pierwszych często brakuje właściwego wyważenia proporcji; zdarzają się za to poważne 
uproszczenia, a dane nierzadko bywają bardzo subiektywnie interpretowane.

Kancelaria Sejmu RP dysponuje także – i udostępnia w internecie – pełny zapis po-
siedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 61, na którym dr hab. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Centrum, prezentował tę ekspertyzę. W posiedzeniu uczestni-
czył też prof. Ireneusz Krzemiński z Wydziału Filozofii i Socjologii UW, który przedsta-
wił wyniki analogicznych badań, przygotowanych z perspektywy socjologicznej. Jest 
to bez wątpienia materiał, z którym warto się zapoznać.

We wspomnianym oświadczeniu Senatorowie pytają też, czy Centrum prowadziło 
badania dotyczące „rozpowszechnionego w wielu krajach stereotypu, że to Polacy są 
odpowiedzialni za Holocaust, (…) że obozy koncentracyjne oraz obozy zagłady były 
dziełem polskim”. Centrum prowadziło analizę zachowań anglojęzycznych użytkowni-
ków internetu w kontekście tzw. „wadliwych kodów pamięci”. Wynika z niej m.in. że 
wbrew takim obiegowym opiniom, stopień rozpowszechnienia tego stereotypu wcale 
nie jest wysoki. Brytyjczycy czy Amerykanie nie używają takich określeń, a w wyszu-
kiwarkach internetowych poszukują raczej informacji o „niemieckich obozach” i „na-
zistowskich obozach”.

Senatorowie pytają także, czy były prowadzone „badania nad stereotypem Polaka- 
-złodzieja, rozpowszechnionym w niektórych społecznościach sąsiednich”. Tego typu 
badania nie były prowadzone przez pracowników Centrum (i nie wiadomo im także 
o innych analizach, które mogłyby służyć do potwierdzenia tej tezy). Z prac prowadzo-
nych przez Centrum wynika raczej, że stereotyp Polaka-złodzieja jest rozpowszechnio-
ny głównie wśród samych Polaków (badania prowadzone na ogólnopolskich, reprezen-
tatywnych próbach wskazują, że Polacy zapytani o skojarzenia z własnym narodem 
stosunkowo często wymieniali określenie „złodzieje”).

W Centrum Badań nad Uprzedzeniami zatrudnionych jest dwóch pracowników 
dydaktyczno-naukowych na stanowisku adiunkta oraz jedna osoba na stanowisku 
naukowym adiunkta. Wynagrodzenie ostatniej z tych osób wypłacane jest ze środ-
ków grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki. Konkretne projekty badawcze 
prowadzone przez Centrum były finansowane z grantów m.in. Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Rzecz Nauki Pol-
skiej oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Z poważaniem 
 
Marcin Pałys


