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Oświadczenie senatora Leszka Czarnobaja 
oraz senatora Romana Zaborowskiego

skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas naszych spotkań z samorządowcami gmin Stegna i Sztutowo 

zlokalizowanych na Mierzei Wiślanej poruszono problem zaopatrzenia obsza-
ru Mierzei Wiślanej w gaz sieciowy. Według opinii Pomorskiej Spółki Gazow-
nictwa, sporządzonej na zlecenie PGNiG, popartej badaniami potencjalnego 
rynku odbiorców ewentualna inwestycja na tym terenie nie rokuje, jeśli cho-
dzi o opłacalność. Z dodatkowych wyjaśnień, przesłanych nam przez PSG, 
wynika, że liczba zdeklarowanych odbiorców musiałaby być dwukrotnie 
wyższa, by uzyskać określoną w takich przypadkach stopę zwrotu nakła-
dów inwestycyjnych. Według szacunków PSG koszt ewentualnej inwestycji 
ocenia się na kwotę około 14 milionów zł, wliczając w to koszt gazociągu 
wysokiego ciśnienia z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny i stację reduk-
cyjną, to jest około 7 milionów zł, oraz budowę sieci na obszarze Mierzei 
Wiślanej, to jest też około 7 milionów zł. Na podstawie sporządzonych analiz 
PGNiG określa, że co najmniej do 2018 r. nie przewiduje się jakichkolwiek 
działań w procesie planowania i realizacji inwestycji gazowniczych w rejonie 
Mierzei Wiślanej.

Pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na to, że obszar Mierzei Wiśla-
nej wraz z Zalewem Wiślanym znajduje się w strefie programu Natura 2000, 
co nakłada na władze samorządowe wiele wymogów w zakresie ochrony 
środowiska, w tym ograniczenie emisji gazów i pyłów będących produktami 
tradycyjnego spalania w gospodarstwach domowych i lokalnych firmach. 
Występująca tu sprzeczność logiki rachunku ekonomicznego ze słuszną ideą 
ochrony środowiska na jakże ważnym z punktu widzenia rozwoju turystyki 
i wypoczynku obszarze Polski stwarza poważny i niezmiernie pilny do roz-
wiązania problem dla lokalnych władz samorządowych.

Zwracamy się zatem do Pana Ministra z zapytaniem, czy dostrzega Pan 
możliwość pogodzenia interesu ekonomicznego inwestora z dyrektywami UE 
dotyczącymi programu Natura 2000?

Z poważaniem 
Leszek Czarnobaj 
Roman Zaborowski

Stanowisko

Warszawa, 10 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z dnia 11 marca 2014 r. (znak: BPS/043-50-

-2160/14), dotyczącym oświadczenia Panów Senatorów Leszka Czarnobaja i Romana 
Zaborowskiego złożonego podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r., 
uprzejmie informuję, że udzielenie odpowiedzi na oświadczenie wymaga dokonania 
głębszej analizy w podniesionych przez Panów Senatorów kwestiach.
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W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu 
udzielenia odpowiedzi na powyższe oświadczenie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona bez zbędnej 
zwłoki.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Paweł Tamborski

Odpowiedź

Warszawa, 11.04.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z Oświadczeniem złożonym przez Panów Senatorów Leszka Czarnobaja 

oraz Romana Zaborowskiego na 50. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2014 r. prze-
słanym do Ministra Skarbu Państwa w sprawie gazyfikacji gmin zlokalizowanych na 
Mierzei Wiślanej, pragnę poinformować, iż jedyną przeszkodą umieszczenia tej inwe-
stycji w planie rozwoju spółki gazownictwa na lata 2014–2018 jest brak opłacalności 
ekonomicznej.

Z materiałów przekazanych do Ministerstwa Skarbu Państwa wynika, iż w 2005 
roku Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) podpisała list intencyjny z przed-
stawicielami gmin położonych na terenie Mierzei Wiślanej dotyczący ewentualnej ga-
zyfikacji tego obszaru.

Na podstawie badania rynku, działań marketingowych oraz informacji pozyska-
nych z gmin położonych na Mierzei Wiślanej zidentyfikowano potencjał sprzedaży 
gazu na poziomie 1,5 mln m3 rocznie.

Na bazie powyższych danych PSG dokonała wewnętrznej koncepcji rozbudowy sie-
ci gazowej oraz wykonała analizy efektywności ekonomicznej inwestycji w różnych wa-
riantach. Przeprowadzone analizy jednoznacznie wykazywały opłacalność inwestycji 
pod warunkiem sprzedaży gazu ziemnego na poziomie 3 mln m3 rocznie.

Zarząd PSG zwraca uwagę na brak istniejących i potencjalnych odbiorców prze-
mysłowych, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia opłacalności projektowanej 
inwestycji, podkreślając jednocześnie, że analizy efektywności ekonomicznej projek-
towanej gazyfikacji Mierzei Wiślanej są wykonywane odpowiednio do zmieniających 
się warunków ekonomicznych funkcjonowania Spółki oraz informacji pozyskiwanych 
z badania tego rynku.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą satysfakcjonujące dla Panów Se-
natorów.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Paweł Tamborski
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Oświadczenie senatora Leszka Czarnobaja 
oraz senatora Romana Zaborowskiego

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Obszar Mierzei Wiślanej wraz z Zalewem Wiślanym znajduje się w stre-

fie programu Natura 2000, co nakłada na tamtejsze władze samorządowe 
o wiele większe wymogi w zakresie ochrony środowiska, w tym ograniczenie 
emisji gazów i pyłów będących produktami tradycyjnego spalania w gospo-
darstwach domowych i lokalnych firmach. Oznacza to pilną konieczność za-
stąpienia owych produktów innymi źródłami czy nośnikami energii cieplnej, 
z których gaz sieciowy wydaje się najbardziej korzystny z punktu widzenia 
ekonomicznego i ekologicznego.

Podczas naszych spotkań z samorządowcami z gmin zlokalizowanych 
na Mierzei Wiślanej (Stegna, Sztutowo) poinformowano nas, że problem za-
opatrzenia obszaru mierzei w gaz sieciowy nie znajduje ani łatwego, ani 
szybkiego rozwiązania. Według opinii Pomorskiej Spółki Gazownictwa spo-
rządzonej na zlecenie PGNiG i popartej badaniami potencjalnego rynku od-
biorców ewentualna inwestycja na tym terenie nie wydaje się opłacalna. 
Z dodatkowych wyjaśnień przesłanych nam przez PSG wynika, że liczba 
zdeklarowanych odbiorców musiałaby być dwukrotnie wyższa, by uzyskać 
określoną w takich przypadkach stopę zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Według szacunków PSG koszt ewentualnej inwestycji ocenia się na kwo-
tę około 14 milionów zł, wliczając w to koszt gazociągu wysokiego ciśnienia 
z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny i stację redukcyjną (około 7 milio-
nów zł) oraz budowę sieci na obszarze mierzei (około 7 milionów zł). Na pod-
stawie sporządzonych analiz PGNiG określa, że co najmniej do roku 2018 nie 
przewiduje się jakichkolwiek działań w ramach procesu planowania i reali-
zacji inwestycji gazowniczych w rejonie mierzei.

Występująca tu sprzeczność logiki rachunku ekonomicznego ze słuszną 
ideą ochrony środowiska na jakże ważnym z punktu widzenia rozwoju tury-
styki i wypoczynku obszarze Polski stwarza poważny i niezmiernie pilny do 
rozwiązania przez lokalne władze samorządowe problem.

Wydaje się, że wsparcie zainteresowanych resortów jest w tym przy-
padku nieodzowne, zwracamy się zatem do Pana Ministra z zapytaniem: ja-
kie rozwiązanie umożliwiłoby pogodzenie interesu ekonomicznego inwestora 
z dyrektywami UE dotyczącymi programu Natura 2000?

Z poważaniem 
Leszek Czarnobaj 
Roman Zaborowski

Odpowiedź

Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Leszka Czarnobaja i Ro-

mana Zaborowskiego na 50. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2014 r., przekazane 
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przy piśmie Pana Marszałka z dnia 11 marca 2014 r. (znak: BPS/043-50-2161/14), 
dotyczące kwestii zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w gaz sieciowy, przedstawiam nastę-
pujące stanowisko.

Pragnę wyrazić swoje poparcie odnośnie do idei zaopatrzenia Mierzei Wiślanej 
w gaz sieciowy. Działanie takie, w dłuższej perspektywie czasowej, mogłyby mieć po-
tencjalnie pozytywny wpływ na przedmioty ochrony obejmującego tereny obszaru Na-
tura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007, szczególnie poprzez reduk-
cję zanieczyszczenia powietrza.

Niestety, jako organ ochrony przyrody nie mam innych możliwości niż ustawowe, 
wsparcie inwestora w jego działaniach. Nie mam też wpływu na stopy zwrotu poten-
cjalnych nakładów inwestycyjnych, które w głównej mierze zależą od ilości indywidu-
alnych odbiorców gazu.

Ponadto pragnę dodać, że również po zasięgnięciu opinii Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska nie mogę przedstawić innych rozwiązań, które w sposób zdecy-
dowany umożliwiłyby pogodzenie interesu ekonomicznego inwestora z dyrektywami 
UE dotyczącymi sieci Natura 2000.

Odnośnie do samego obszaru Natura 2000 uprzejmie informuję, że zgodnie 
z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., 
Nr 627, z późn. zm.) jedynym zakazem obowiązującym na obszarach Natura 2000 jest 
zakaz podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działania-
mi, znacząco negatywie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 
w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar, wpłynąć negatywnie na gatunki, 
dla których ochrony został wyznaczony obszar lub pogorszyć integralność obszaru 
Natura 2000, lub jego powiązania z innymi obszarami. Należy podkreślić, że zapis ten 
nie dotyczy wszystkich przedsięwzięć, a jedynie przedsięwzięć mogących znacząco ne-
gatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, niezależnie od ich położenia względem 
obszaru. Planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać 
na cele ochrony danego obszaru Natura 2000 wymagają przeprowadzenia odpowied-
niej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1235, 1238). Ponadto w przypadku inwestycji realizującej wymogi 
nadrzędnego interesu publicznego oraz w przypadku braku rozwiązań alternatywnych 
realizacja inwestycji w obszarze Natura 2000 lub jego sąsiedztwie jest możliwa nawet 
w obliczu znaczącego negatywnego wpływu na cele ochrony obszaru Natura 2000, 
jednakże uzależniona jest od wykonania kompensacji przyrodniczej.

Sieć Natura 2000 nie jest czynnikiem hamującym rozwój kraju czy blokującym 
wszelkie inwestycje. Uwzględnianie uwarunkowań ekologicznych i dziedzictwa przy-
rodniczego w planowaniu inwestycji jest naszym obowiązkiem, a celem wyznaczania 
i zarządzania siecią Natura 2000 jest egzekwowanie tego obowiązku. Ustawa o ochro-
nie przyrody wyraźnie wskazuje w jakich sytuacjach dana inwestycja nie może zostać 
zrealizowana, dopuszcza jednak sytuacje wyjątkowe, kiedy nadrzędny interes publicz-
ny może przeważyć nad potrzebami ochrony danych gatunków i siedlisk.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja

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

Szanowna Pani Minister!
W imieniu prezydenta miasta oraz Rady Miasta Puławy zwracam się do 

Pani Minister z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę przepi-
sów prawa w zakresie oświetlenia dróg.

Rada Miasta Puławy zasygnalizowała istotny problem, który dotyczy 
zarządzania, utrzymania i finansowania oświetlenia drogowego, a wynika 
z obecnych uregulowań prawnych. Kluczowym zagadnieniem jest kwestia 
własności i zarządzania oświetleniem dróg. W obecnym stanie prawnym 
występuje wiele niejasności dotyczących określenia podmiotu odpowiedzial-
nego za proces zarządzania i finansowania oświetlenia drogowego. Regula-
cje zawarte w ustawie – Prawo energetyczne są niejednolite i prowadzą do 
powstawania konfliktów pomiędzy władzami samorządowymi, zarządcami 
dróg i zakładami energetycznymi, do których należy większość sieci oświet-
lenia drogowego.

Obecnie część oświetlenia dróg publicznych jest własnością zarządców, 
a część stanowi własność zakładów energetycznych. Za finansowanie kon-
serwacji sieci oraz energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia dróg publicz-
nych i niepublicznych – niezależnie od tego, czyją własnością jest oświetlenie 
i kto jest zarządcą drogi – odpowiada gmina.

Konserwacja oświetlenia, którego właścicielem jest zakład energetycz-
ny, może być zlecana jedynie zakładowi energetycznemu i odbywać się na 
warunkach przez niego określonych. Oświetlenie to jest często przestarzałe 
pod względem technologicznym, wyeksploatowane, a przez to energochłon-
ne i mało efektywne. W tej sytuacji gminy ponoszą wysokie koszty zużycia 
energii elektrycznej, nie mając możliwości zmiany oświetlenia na bardziej 
energooszczędne.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Pra-
wo energetyczne (DzU z 1997 r. nr 54, poz. 348) finansowanie oświetlenia 
ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do 
zadań własnych gminy. Nie jest jednak precyzyjnie określone, kto zarządza 
oświetleniem.

Kwestie te powinny być uregulowane w ustawie o drogach, co wynika 
z faktu, że sprawy dotyczące oświetlenia drogowego są nierozerwalnie zwią-
zane z zarządzaniem i eksploatacją dróg. Wskazane jest również ujednoli-
cenie przepisów w zakresie określenia podmiotów odpowiedzialnych za za-
rządzanie oświetleniem. Normalizacja regulacji pozwoliłaby na przebudowę 
wyeksploatowanych i zużytych technicznie sieci oświetleniowych, a dzięki 
temu możliwe byłoby obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Ze względu na powyższe, zwracam się do Pani Minister z pytaniami. 
Jakie jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w niniejszej 

sprawie? 
Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo w celu ujednolicenia obec-

nych regulacji dotyczących kwestii oświetlenia dróg?

Z poważaniem 
Grzegorz Czelej



50. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2014 r.12

Odpowiedź

Warszawa, 19 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 11 marca br. znak: BPS/043-50-2162/14 prze-

kazujące oświadczenie złożone przez Pana senatora Grzegorza Czeleja podczas 
50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r., w sprawie oświetlenia dróg 
publicznych, uprzejmie informuję.

Odnośnie do kwestii finansowania oświetlenia drogowego przez władze gminne 
informuję, iż artykuł 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) w obowiązującym dziś brzmieniu powstał 
w wyniku wprowadzenia zmian do przedmiotowej ustawy przez ustawę z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 
poz. 526 z późn. zm.). Art. 61 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
rozszerzył obowiązek finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy z dróg 
będących własnością gminy do wszystkich dróg znajdujących się na terenie gminy, 
z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostra-
dach płatnych. W poprzednim stanie prawnym finansowanie oświetlenia ulic, placów 
i dróg także należało do zadań własnych gmin, ale jedynie w odniesieniu do tych dróg, 
które znajdowały się na terenie gminy i których gmina była zarządcą. Oświetlenie 
dróg niebędących w zarządzie gminy finansowane było z budżetu państwa. Rozsze-
rzenie obowiązku finansowania przez gminy oświetlenia ulicznego o wszystkie drogi 
znajdujące się na terytorium gminy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych w ro-
zumieniu ustawy o autostradach płatnych, wynikało z przeprowadzanej w tym czasie 
reformy systemu finansów samorządu terytorialnego, której celem miała być zmiana 
warunków funkcjonowania samorządów terytorialnych, decentralizacja funkcji pań-
stwa oraz przeniesienia części dochodów państwa do samorządów.

Nałożenie na gminy dodatkowego obowiązku jakim jest finansowanie oświetlenia 
ulicznego wszystkich dróg znajdujących się na terenie gminy, z wyłączeniem auto-
strad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych, wiązało 
się z przekazaniem gminom dodatkowych dochodów m.in. na ten cel. Przepisy ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększyły udział jednostek samo-
rządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z 5% do 
6,71%, natomiast od osób fizycznych z 27,6% do 39,34%. Podkreślenia wymaga fakt, 
iż w przedmiotowej sprawie zajął stanowisko Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 
31 maja 2005 r., w którym uznał, iż zmiany prawne dotyczące rozszerzenia obowiązku 
finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy są zgodne z postanowieniami 
Konstytucji RP.

Natomiast w przypadku przypisania oświetlenia dróg publicznych zarządcy danej 
kategorii drogi wielce problematyczne w praktyce byłoby, zwłaszcza w miastach, od-
dzielenie urządzeń stanowiących oświetlenie drogi od urządzeń, które nie są związane 
z użytkowaniem drogi a służą mieszkańcom gminy. Należy podkreślić, iż oświetlenie 
dróg publicznych, w tym także krajowych, w przeważającej większości służy miesz-
kańcom gminy i taka była intencja obowiązujących od 2003 r. regulacji prawnych. 
Ponadto wiązałoby się to z koniecznością wskazania źródła finansowania nowych obo-
wiązków dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządów woje-
wództw i zarządów powiatów. Tym samym konieczne byłoby zmniejszenie dochodów 
gmin z udziału w podatkach dochodowych, które zostały zwiększone w 2003 r.

Należy zaznaczyć, że oświetlenie dróg publicznych, w tym krajowych w przeważa-
jącej większości służy mieszkańcom gminy i taka była intencja obecnie obowiązują-
cych regulacji prawnych.
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Odnośnie do poruszonej w stanowisku kwestii zmiany zapisów ustawy Prawo 
energetyczne informujemy, że Minister Infrastruktury i Rozwoju nie jest organem 
właściwym w niniejszej sprawie. Organem odpowiedzialnym za przepisy prawa ener-
getycznego jest Minister Gospodarki.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja

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

Szanowna Pani Minister!
W imieniu prezydenta miasta oraz Rady Miasta Puławy zwracam się do 

Pani Minister z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę ustawy 
o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pub- 
licznych (DzU z 2007 r. nr 19, poz. 115) odcinek drogi zastąpiony nowo wy-
budowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytku zostaje pozba-
wiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej. Za 
nowo wybudowany uznaje się taki odcinek drogi, który spełnia wymaga-
nia techniczno-funkcjonalne określone w przepisach rozporządzenia z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU nr 43, poz. 430). Każdora-
zowe zastąpienie odcinka drogi należącego do innego podmiotu niż gmina 
odcinkiem nowym wiąże się z zaliczeniem odcinka zastąpionego do katego-
rii dróg gminnych (zob. wyrok WSA w Gdańsku z 24 października 2012 r., 
II SA/Gd 479/12). Na mocy art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych od-
cinek zastąpiony uzyskuje status drogi publicznej (zob. postanowienie NSA 
w Warszawie z 27 stycznia 2012 r., I OW 148/11).

Na podstawie powyższej regulacji przekazano gminie Puławy odcinek 
drogi krajowej nr 12 wraz z przedwojennym mostem na Wiśle w Puławach. 
Dotychczasowy odcinek drogi krajowej, po oddaniu do użytku nowego mostu 
na Wiśle wraz z zakończeniem pierwszego etapu budowy północnej obwod-
nicy miasta Puławy, stał się z mocą prawa drogą gminną. Doprowadziło to 
do sytuacji, że droga główna z kategorii dróg publicznych stała się drogą 
najniższej kategorii – drogą gminną. Drogą główną jest tym samym droga 
gminna, a podporządkowanymi jej są drogi wojewódzkie. Skrzyżowaniami 
dróg gminnych z drogami wojewódzkimi zarządzają gminy, co jest sprzeczne 
z art. 25 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że budowa, prze-
budowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania dróg różnej kategorii 
itd. należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. Poza 
tym droga gminna powinna obsługiwać jedynie ruch lokalny, a w przypadku 
gminy Puławy łączy ona miasto z sąsiednią gminą i drogą krajową. Pełni 
także najważniejszą funkcję w układzie sieci dróg na terenie miasta i w są-
siedniej gminie. W wyniku powyższej procedury na gminy został przeniesio-
ny obowiązek ponoszenia wysokich kosztów utrzymania i remontów dróg 
oraz wykonania kompleksowego remontu mostu na rzece Wiśle.

Ze względu na powyższe konieczne wydaje się wprowadzenie zmian 
w art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. W związku z tym zwracam 
się do Pani Minister z pytaniem, jakie jest stanowisko ministerstwa w ni-
niejszej sprawie oraz jakie działania w najbliższym czasie zamierza podjąć 
ministerstwo w celu zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych.

Z poważaniem 
Grzegorz Czelej
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Odpowiedź

Warszawa, 19 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 11 marca br. znak: BPS/043-50-2163/14 prze-

kazujące oświadczenie złożone przez Pana senatora Grzegorza Czeleja podczas 
50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r., w sprawie zmiany ustawy 
o drogach publicznych, uprzejmie informuję.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przepis art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) został wprowadzony ustawą 
z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953 z późn. zm.) w celu wyeliminowania 
sytuacji, w których zarządca drogi, który wybudował nowe odcinki dróg czy obwod-
nice jest zmuszony zarządzać dwoma, równolegle przebiegającymi odcinkami dróg. 
Wieloletnia praktyka przed wprowadzeniem art. 10 ust. 5 omawianej ustawy pokazy-
wała, że dotychczasowy zarządca dróg krajowych, po wybudowaniu nowego odcinka 
drogi krajowej nie mógł przekazać „starego” odcinka drogi nowemu zarządcy, bowiem 
samorządy nie wyrażały zgody na zaliczenie tego odcinka drogi do innej niż krajowa 
kategorii dróg publicznych.

Ponadto wejście w życie przedmiotowego przepisu ustawy o drogach publicznych 
było skorelowane w czasie z innymi zmianami, wprowadzającymi nowe instrumenty 
zasilania finansowego samorządów i zmiany w zakresie systemu utrzymania i finan-
sowania dróg. Przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego zwiększyły udział gmin we wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych z 5% do 6,71%, natomiast od osób fizycznych z 27,6% do 39,34.

Należy również podkreślić, iż w myśl przepisów ustawy o drogach, „stary” odcinek 
drogi krajowej, który z mocy prawa został zaliczony do kategorii dróg gminnych, może 
zostać pozbawiony tej kategorii (w trybie art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1–2) i jednocześnie 
zaliczony do kategorii dróg powiatowych (w trybie art. 6a ust. 2) lub wojewódzkich 
(w trybie art. 6 ust. 2). Ewentualne zmiany kategorii powinny zostać zainicjowane 
przez lokalne władze samorządowe i przeprowadzone stosownie do ww. przepisów 
ustawy o drogach.

Ponadto brak jest sprzeczności pomiędzy art. 10 ust. 5a art. 7 ust. 1 i 2 ustawy 
o drogach publicznych oraz przepisami art. 10 ust. 5 z przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 19). 
Przepis art. 10 ust. 5 stanowi bowiem lex specialis wobec przepisu art. 7, zatem 
przepis art. 10 ust. 5 obowiązuje niezależnie od parametrów technicznych dawnego 
odcinka drogi.

Należy zaznaczyć, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 września 2005 r. 
K 46/04 uznał, iż art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jest zgodny z art. 167 
ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie wyjaśniam, iż dnia 13 września 2013 r. została uchwalona przez 
Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, która przewiduje obcią-
żenie poszczególnych samorządów adekwatnie do kategorii drogi zastępowanej przez 
drogę nowo wybudowaną.

Zatem:
∙ odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwi-

lą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i za-
liczony do kategorii drogi wojewódzkiej,

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

Zaletą takiego unormowania jest fakt, iż dotychczasowe „stare” drogi krajowe, 
wojewódzkie, powiatowe w większości spełniają standardy odpowiednio dróg woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych. Takie rozwiązanie zwiększałoby proporcjonalność 
w zakresie odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

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

W ustawie wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym rada gminy, w ter-
minie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, może w drodze uchwały, po-
zbawić kategorii drogi gminnej odcinek drogi, który został zaliczony do kategorii drogi 
gminnej na podstawie dotychczas obowiązującego art. 10 ust. 5 ustawy o drogach pu-
blicznych. Wówczas ten odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi wojewódz-
kiej. Jednocześnie możliwe będzie dalsze zastępowanie danego odcinka drogi zgodnie 
z nowo przyjętymi przepisami. W dniu 25 października 2013 r., Prezydent RP podjął 
decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o drogach publicznych do Trybunału Kon-
stytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyj-
nego przedmiotowej ustawy oznacza, że zawarte w niej rozwiązania nie wejdą w życie, 
przynajmniej do rozpatrzenia wniosku przez sędziów Trybunału.

Zatem do momentu ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju nie będzie podejmowało żadnych działań legislacyjnych 
w przedmiotowej sprawie.

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

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej w pełni popieram jak najszybszą 

realizację inwestycji związanych z przemysłem wydobywczym w postaci 
przeprowadzania poszukiwań, rozpoznawania, a w przyszłości wydobywa-
nia złóż rudy miedzi i srebra w regionie województwa lubuskiego. Jednocześ- 
nie należy nadmienić, iż inwestycja ta znacząco przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego regionu z ogromnym potencjałem przemysłu wydobywczego.

Proszę o przedstawienie stanowiska ministerstwa w tej sprawie oraz 
o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy istnieje realna szansa na wsparcie 
przez ministerstwo działań zmierzających do rozwoju gospodarczego woje-
wództwa lubuskiego w tym zakresie poprzez udzielenie koncesji w możliwie 
jak najkrótszej perspektywie czasowej?

Realizacja inwestycji związanych z przemysłem wydobywczym w na-
szym województwie wiąże się także z budową kopalni rud, co umożliwi 
stworzenie nowych miejsc pracy. Przyznanie przez Ministerstwo Środowiska 
koncesji przyczyni się do przyspieszenia rozwoju przemysłu wydobywczego 
na terenie województwa lubuskiego.

Mieszkańcy regionu oczekują realnych inwestycji w gospodarkę i two-
rzenia nowych miejsc pracy. Potencjał surowców naturalnych jest wielką 
szansą na rozwój naszych gmin. Wierzę, że wydanie koncesji uwzględniać 
będzie aspekt możliwie najkrótszego terminu – maksymalnie siedem lat – 
uruchomienia wydobycia złóż przez nowo powstałe kopalnie. Nadmieniam, 
że jeżeli chodzi o proces wydobycia, to opowiadam się za zachowaniem za-
sad zrównoważonego rozwoju.

W tym stanie rzeczy działania w opisanym zakresie są konieczne i uza-
sadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 3 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 11 marca 2014 r., znak: BPS/043-50-2164/14, 

przekazującego oświadczenie senatora Roberta Dowhana w sprawie prowadzenia 
działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywczej w zakresie złóż rud miedzi 
i srebra na terenie województwa lubuskiego, przedstawiam stanowisko w sprawie.

Rzetelnie prowadzona działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 
kopalin zawsze w istotny sposób przyczynia się do poszerzenia wiedzy o budowie geo-
logicznej kraju oraz możliwości oceny perspektyw udokumentowania zasobów złóż 
kopalin, stanowiących nieodnawialny element środowiska. Lepsze rozpoznanie budo-
wy geologicznej i udokumentowanie nowych złóż daje jednocześnie większą możliwość 
świadomego i właściwego zarządzania własnością górniczą, do której prawo przysłu-
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guje Skarbowi Państwa, opartego na racjonalnej gospodarce tymi zasobami. W peł-
ni podzielam wyrażony w oświadczeniu pogląd, że realizacja inwestycji związanych 
z przemysłem wydobywczym umożliwia stworzenie nowych miejsc pracy i przyczynia 
się do rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

Obecnie na obszarze województwa lubuskiego trwają prace polegające na poszu-
kiwaniu i rozpoznawaniu złóż rud miedzi na podstawie 11 koncesji udzielonych przez 
Ministra Środowiska. Po przeprowadzeniu przez podmioty, które te koncesje otrzyma-
ły, kompletu badań przewidzianych do wykonania na danej koncesji będzie możliwe 
określenie rzeczywistego potencjału złożowego. W obecnym stadium zaawansowania 
prac ocena tego potencjału jest przedwczesna, bowiem prace objęte koncesjami będą 
prowadzone jeszcze przez kilka lat.

Zaznaczyć także należy, że inicjatywa podjęcia działalności wydobywczej leży po 
stronie podmiotów, które obecnie prowadzą działalność poszukiwawczo-rozpoznaw-
czą. Dopiero w przypadku wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o konce-
sję na wydobywanie, będzie możliwe jego rozpatrzenie i udzielenie stosownej koncesji. 
Trudno zatem obecnie wskazać realne szanse oraz ramy czasowe dotyczące podjęcia 
takiej działalności w przypadku, gdy trwają jeszcze prace poszukiwawczo-rozpoznaw-
cze i żaden tego typu wniosek do organu koncesyjnego nie wpłynął.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Sławomir Marek Brodziński
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Oświadczenie senatora Stanisława Gogacza

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Chciałbym poprzeć działania mieszkańców i władz gminy Ulhówek, któ-
rych celem jest zrealizowanie inwestycji pod nazwą „placówka Straży Gra-
nicznej w Ulhówku”. Sprawa budowy rozpoczęła się w roku 2004, gdy ów-
czesne władze gminy na mocy odpowiedniej uchwały Rady Gminy Ulhówek 
wydzieliły działkę w centrum Ulhówka o powierzchni ponad 1 ha i darowały 
ją Skarbowi Państwa z przeznaczeniem na cele związane z obronnością lu-
dzi oraz państwa, a konkretnie – pod budowę strażnicy w Ulhówku. Nadbu-
żański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zlecił wykonanie odpowiednich 
projektów, które kosztowały około 100 tysięcy zł – koszty te poniósł oddział. 
Ale sprawa utknęła w martwym punkcie. Stawia to pod znakiem zapyta-
nia termin zrealizowania inwestycji, bowiem placówka Straży Granicznej 
w Ulhówku, zgodnie z koncepcją funkcjonowania Straży Granicznej w latach 
2009–2015, powinna być uruchomiona w IV kwartale 2014 r. Szacunkowy 
czas prowadzenia robót budowlanych i zakupu pierwszego wyposażenia 
wynosi około dwudziestu miesięcy od chwili uzyskania decyzji ministra fi-
nansów o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia. W związku 
z tym coraz mniej realny staje się termin realizacji inwestycji zgodnie ze 
wspomnianą koncepcją. Równocześnie samorząd gminy Ulhówek deklaru-
je, że jest w stanie wyasygnować w bieżącym roku środki z budżetu gmi-
ny na rozpoczęcie inwestycji. Robocze wizyty komendanta głównego Straży 
Granicznej oraz dowództwa Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 
w Ulhówku na miejscu przyszłej budowy i rozmowy z władzami gminy po-
zwoliły na zracjonalizowanie projektu oraz obniżenie kosztów, a przez to 
skrócenie czasu realizacji. Nie zmienia to faktu, że czas ucieka, a tymczaso-
wość i brak decyzji nie wpływają korzystnie na sytuację, jeżeli chodzi o od-
biór społeczny.

Pierwotną siedzibą placówki Straży Granicznej był Łaszczów, ale z po-
wodu złych warunków lokalowych została ona do czasu zrealizowania in-
westycji w Ulhówku przeniesiona do Lubyczy Królewskiej. Spowodowało to 
poprawę warunków lokalowych, ale oddaliło funkcjonariuszy od patrolowa-
nego przez placówkę odcinka granicy państwa, a jednocześnie granicy Unii 
Europejskiej. Oszczędności stały się więc pozorne, a jednocześnie genero-
wane są większe koszty związane z przemieszczaniem się funkcjonariuszy 
na patrolowany odcinek. Poza tym w przypadku nielegalnego przekrocze-
nia granicy państwa liczy się czas, jeśli chodzi o skuteczność interwencji. 
Dojazd z obecnej siedziby jest dłuższy niż dojazd z siedziby, która byłaby 
w Ulhówku.

Już od kilku lat na terenie gminy odbywają się transgraniczne uroczy-
stości odpustowe w miejscowościach: Dyniska, Uhnów, Korczmin, Stajiwka, 
a także obchody tragicznych wydarzeń z wiosny 1944 r. w miejscowościach 
Machnówek i Worokta. Z oczywistych powodów niezbędna jest obecność 
i praca funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz innych służb. Ze względu na 
znaczne odległości podróże z miejsca zakwaterowania do miejsc uroczysto-
ści dezorganizują pracę placówki. Problem ten miałby mniejsze znaczenie, 
gdyby siedzibą placówki był Ulhówek.

Przejście przyczyniłoby się do rozwoju turystyki regionalnej, ułatwiłoby 
organizację cyklicznych spotkań transgranicznych o charakterze religijno-kul-
turalnym, umożliwiłoby stworzenie nowych miejsc pracy w handlu i usłu-
gach, a także zwiększyłoby zainteresowanie przygranicznymi terenami Pol-
ski i Ukrainy pod względem turystycznym. Będzie to doskonała promocja 
regionu.

Przejścia dla małego ruchu granicznego funkcjonują już na granicy pol-
sko-białoruskiej oraz na polsko-ukraińskim przejściu Medyka – Szeginie 
i spełniają rolę rozwojową dla najbliższej okolicy.

Według mojej oceny należy zintensyfikować działania, których efektem 
będzie zapewnienie środków na realizację inwestycji. Efektem braku odze-
wu w tej jakże ważnej nie tylko dla społeczności lokalnej sprawie będzie 
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zmarnotrawienie dotychczasowych nakładów finansowych i dalsze genero-
wanie dodatkowych, a niepotrzebnych kosztów związanych z funkcjonowa-
niem placówek Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej i w Chłopiatynie.

Stanisław Gogacz

Odpowiedź

Warszawa, 17 marca 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 11 marca 2014 roku (sygn. BPS/043-50-2165/14), 

przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Stanisława Go-
gacza podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 roku w sprawie inwe-
stycji 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 za-
dań 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 obserwacyjnych 
w dwóch lokalizacjach: w mieście Wólka Wierzbicka i w mieście Magdalenka z przesy-
łem 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 Macieja Grubskiego

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Władze samorządowe Łodzi przygotowały projekt koncepcji budowy 

centrum ratownictwa, które według założeń autora powinno być miejscem 
grupującym wszystkie służby odpowiedzialne za niesienie pomocy, to jest 
Państwową Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe oraz łódzką Straż 
Miejską. Taka wspólna jednostka, której służbą przewodzącą byłaby Pań-
stwowa Straż Pożarna, pozwalałaby na lepszą koordynację i zarządzanie 
akcjami ratunkowymi. To także szansa na ekonomiczne i stosunkowo tanie 
zorganizowanie wspólnej bazy dla służb ratowniczych (tańsze niż budowa 
osobnych jednostek dla każdej z formacji).

Pomysł ten został omówiony przez łódzkich komendantów miejskich 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, przedstawiciela Wo-
jewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz władze samorzą-
dowe Łodzi. Uzyskał on poparcie; obecnie trwają rozmowy dotyczące przy-
gotowania ostatecznej koncepcji.

Centrum ratownictwa powinno być zlokalizowane na łódzkim osiedlu 
Olechów-Janów. W najbliższej okolicy znajduje się planowany wjazd na au-
tostradę A-1 (węzeł Andrzejów). Ponadto osiedle Olechów-Janów to obecnie 
prężnie rozwijające się osiedle mieszkaniowe (ponad dwadzieścia tysięcy 
mieszkańców), a także duża dzielnica przemysłowa (fabryka komputerów 
Dell, centra logistyczne, stacja przeładunkowa PKP Łódź Olechów). Dziś na 
osiedlu Olechów-Janów nie ma jednostki ratunkowo-gaśniczej PSP, nie ma po-
sterunku Policji ani Straży Miejskiej. Policja wynajmuje mieszkanie w jednej 
ze spółdzielni mieszkaniowej, które jest miejscem pracy dla dzielnicowych.

Wydaje mi się, iż pomysł budowy centrum ratownictwa warto zrealizo-
wać, ponieważ utworzenie w jednym budynku jednostki ratunkowo-gaśni-
czej, miejsca przeznaczonego dla Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz służb 
miejskich może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
Łodzi oraz jakości pracy wyżej wymienionych służb. Liczę, iż Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych wspólnie z samorządem Łodzi będzie mogło przygoto-
wać i wdrożyć pierwszy w Polsce tego typu projekt.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wy-
znaczenie terminu spotkania, na którym wspólnie z władzami samorządo-
wymi Łodzi moglibyśmy przedstawić szczegóły projektu.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Grubski

Odpowiedź

Warszawa, 15 kwietnia 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

W nawiązaniu do pisma z dnia 11 marca 2014 roku (sygn. BPS/043-50-2166/14), 
przesyłającego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Macieja Grub-
skiego podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 roku w sprawie 
projektu koncepcji budowy centrum ratownictwa na osiedlu Olechów-Janów w Łodzi, 
uprzejmie informuję, iż mając na uwadze rozbudowę infrastruktury miejskiej Łodzi, 
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liczbę mieszkańców na osiedlu Olechów-Janów oraz stały wzrost natężenia ruchu 
w obszarze ww. osiedla związany z budową obwodnicy miasta, budowa w tym rejo-
nie nowej wspólnej siedziby służb porządku publicznego i służb ratowniczych, w tym 
jednostki ratowniczo-gaśniczej wydaje się uzasadniona. Opisana w wystąpieniu ini-
cjatywa mogłaby spowodować zacieśnienie współpracy pomiędzy służbami ratowni-
czymi i służbami porządku publicznego oraz zapewnić właściwe współdziałanie pod-
czas działań, jak również ułatwić proces planowania i organizacji wspólnych ćwiczeń 
i szkoleń.

Jakkolwiek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz służby podległe opisaną ini-
cjatywę uznają za zasadną, tym niemniej wdrożenie przedstawionej koncepcji wydaje 
się zadaniem, które powinno być realizowane przy udziale podmiotów działających na 
szczeblu lokalnym.

Jednocześnie pragnę wskazać, że zapewnienie współdziałania wszystkich orga-
nów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowania 
ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz 
zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publiczne-
go, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczanie i usuwanie ich skutków, na zasadach 
określonych w odrębnych ustawach, należy do zadań wojewody.

W związku z powyższym, zasadnym wydaje się przedstawienie koncepcji budowy 
centrum ratownictwa na osiedlu Olechów-Janów w Łodzi Wojewodzie Łódzkiemu.

Na marginesie pragnę wskazać, że w chwili obecnej nie ma możliwości sfinanso-
wania nowych inwestycji w ramach budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Stanisław Rakoczy 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka 
oraz Andrzeja Pająka

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Do mojego biura senatorskiego zwracają się osoby sprawujące opiekę 
nad dziećmi w okresie urlopu wychowawczego. Problem, na który zwracają 
uwagę moi rozmówcy, stanowi niejednoznaczny zapis w ustawie o świad-
czeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczący dodatku z tytułu 
przebywania opiekuna dziecka na urlopie wychowawczym.

Dodatek w wysokości 400 zł zgodnie z przepisami przysługuje przez 
określony czas w zależności od liczby dzieci urodzonych podczas jednego 
porodu. Ustawa jednak nie precyzuje w sposób jednoznaczny, że dodatek 
ten przysługuje na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu. Powo-
duje to sytuacje, w których część ośrodków pomocy społecznej przyznaje wy-
płatę tylko jednego dodatku bez względu na liczbę dzieci z jednego porodu, 
podczas gdy inne ośrodki wypłacają taki dodatek na każde dziecko. Taka 
sytuacja wywołuje frustrację i zmusza opiekunów dzieci do występowania 
na drogę sądową w celu przyznania im wyżej opisanych dodatków.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy jest 
rozważane wprowadzenie zmian ustawowych regulujących przyznawanie 
dodatków z tytułu opieki nad dziećmi w okresie urlopu wychowawczego na 
każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk

Odpowiedź

Warszawa, 7 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 11 marca 2014 r. (znak: BPS/043-50- 

-2167/14), dotyczące tekstu oświadczenia senatora Jana Marii Jackowskiego oraz 
grupy senatorów, złożonego podczas 50. posiedzenia Senatu RP, w sprawie niejedno-
znacznego zapisu w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
dotyczącego dodatku z tytułu przebywania opiekuna dziecka na urlopie wychowaw-
czym, uprzejmie informuję.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziec-
ka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła 
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi praw-
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nemu dziecka (jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką), w okresie korzy-
stania z urlopu wychowawczego przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Świadczenie to, 
w kwocie 400 zł miesięcznie, przysługuje nie dłużej jednak niż przez okres:

– 24 miesięcy kalendarzowych;
– 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym 

dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
– 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymują-

cym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje ro-
dziców lub opiekunów prawnych dziecka, przysługuje jeden dodatek. Jeden dodatek 
przysługuje niezależnie od liczby wychowywanych dzieci i liczby dzieci urodzonych 
podczas jednego porodu.

Istotą ww. dodatku jest częściowe zrekompensowanie rodzicowi dziecka utraty wy-
nagrodzenia związanej z korzystaniem z bezpłatnego urlopu wychowawczego. Zgodnie 
z art. 186 Kodeksu pracy, niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego 
porodu, pracownikowi przysługuje jeden urlop wychowawczy i z tytułu przebywania 
na tym urlopie wychowawczym wypłacany jest przedmiotowy dodatek, a nie z tytułu 
urodzenia dziecka czy też wychowywania więcej niż jednego dziecka urodzonych pod-
czas jednego porodu. Urodzenie więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, 
nie uprawnia do dwóch urlopów wychowawczych, do dwóch wynagrodzeń z pracy, 
ani do dwóch dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego.

Preferencją w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego po-
rodu, jest możliwość pobierania ww. dodatku przez okres 36 miesięcy, a więc 12 mie-
sięcy dłużej niż w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas porodu. Poza tym, na 
każde z urodzonych dzieci przysługuje zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu urodzenia 
dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Powyższe zasady przyznawania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego funkcjonują od 1 maja 2004 r. tj. od dnia wejś-
cia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Opierają się one na analogicznych, 
obowiązujących przez wiele lat, zasadach przyznawania zasiłku wychowawczego na 
podstawie obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. 
o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, 
poz. 651, z późn. zm.).

W związku z powyższym, nie są prowadzone prace nad zmianami ustawy o świad-
czeniach rodzinnych, w wyniku których, osoba przebywająca na urlopie wychowaw-
czym, w ramach tego jednego urlopu, miałaby prawo do więcej niż jednego dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej nie jest 
organem ustalającym w indywidualnych sprawach prawo do zasiłku rodzinnego i do-
datków, ani instancją odwoławczą w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, 
nie ma też wpływu na indywidualne rozstrzygnięcia indywidualnych spraw dokony-
wane przez samorządowe kolegia odwoławcze i sądy administracyjne.

Ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy dotyczącej zasiłku rodzinnego 
i dodatków (czy też innych świadczeń rodzinnych), należy do kompetencji organu właś- 
ciwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamiesz-
kania osoby ubiegającej się (lub reprezentującego go kierownika/pracownika ośrodka 
pomocy społecznej), który dokonuje rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej, 
od której stronie przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu 
decyzji.

Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15a ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych, wsparcie rodzin może być także realizowane przez samorząd lokalny po-
przez podwyższenie z własnych środków kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jak i każdego 
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innego dodatku do zasiłku rodzinnego. Wiele gmin w Polsce wsparcie dla rodzin wie-
lodzietnych realizuje także w drodze samorządowych kart dużych rodzin.

Ponadto, Minister Pracy i Polityki Społecznej prowadzi zaawansowane prace nad 
wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która umożliwi korzystanie – na 
terenie całego kraju – przez rodziny posiadające troje i więcej dzieci pozostających na 
utrzymaniu rodziców, ze zniżek proponowanych przez podmioty publiczne i niepu-
bliczne przystępujące do programu rządowego związanego z tą kartą.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Grzegorza Wojciechowskiego oraz Bogdana Pęka

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Dziękując za udzieloną odpowiedź, pragnę poinformować, że moim zda-
niem nie wyczerpuje ona problemu dyskryminacji dzieci osób niepełnospraw-
nych (chorujących od dziecka).

W związku z tym prosimy uprzejmie o informację, czy założenie, że dziec-
ko osoby niepełnosprawnej pobierającej rentę socjalną nie otrzyma po stracie 
rodzica renty rodzinnej, jest zgodne z zasadami solidaryzmu społecznego.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk

Odpowiedź

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 11 marca 2014 r., znak: BPS/043- 

-50-2168/14, dotyczącym oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jac-
kowskiego oraz grupę senatorów podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 
2014 r. w sprawie dyskryminacji dzieci osób niepełnosprawnych, uprzejmie proszę 
o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W piśmie skierowanym do Pana Marszałka, z dnia 20 lutego 2014 r., znak: DUS- 
-0700-50-MS/14, udzielając odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jana 
Marię Jackowskiego podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie przepisów dotyczących przyznawania rent rodzinnych – przedstawiłem sta-
nowisko w zakresie braku możliwości porównywania i łączenia renty socjalnej z rentą 
rodzinną. Inny jest bowiem ich cel oraz okoliczności, na skutek których dane upraw-
nienie zaistniało. Renta rodzinna jest efektem wypracowania stażu ubezpieczeniowe-
go przez nieżyjącego członka rodziny i konsekwencją opłacania przez niego składek 
na ubezpieczenia społeczne, podczas gdy renta socjalna jest wsparciem społecznym 
bezpośrednio kierowanym do danej osoby, w związku z jej sytuacją życiową. Stanowi-
sko to podtrzymuję.

W obecnym wystąpieniu senator Jan Maria Jackowski pyta czy „założenie, że 
dziecko osoby niepełnosprawnej pobierającej rentę socjalną nie otrzyma po stracie 
rodzica renty rodzinnej jest zgodne z zasadami solidaryzmu społecznego”.

W odpowiedzi ponownie muszę wskazać, że renta socjalna jest świadczeniem 
szczególnym, mającym charakter świadczenia zabezpieczającego, a jej celem jest 
kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubez-
pieczeń społecznych z uwagi na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed 
wejściem danej osoby na rynek pracy. Rencista socjalny, ze względu na stan zdrowia 
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i wiek w jakim nastąpiło uszkodzenie organizmu skutkujące całkowitą niezdolnością 
do pracy, nigdy nie miał szansy na podjęcie zatrudnienia, a zatem nigdy nie były od-
prowadzane na jego rzecz składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uzasadnia-
jące wypłatę świadczenia z tego źródła. Główną przesłanką nabycia prawa do świad-
czenia z ubezpieczeń społecznych jest uprzednia własna praca (zatrudnienie) i opła-
canie składek, stanowiące tytuł do ubiegania się o przyznanie świadczenia. Źródłem 
finansowania renty socjalnej jest natomiast budżet państwa.

Świadczenia, które przysługują niezależnie od uprzedniego zatrudnienia i są fi-
nansowane z budżetu państwa, a zatem takie, które wynikają z realizacji zasady soli-
daryzmu społecznego, mają charakter niejako faworyzujący, co pozwala im utrzymać 
charakter świadczenia szczególnego, oderwanego od podstawowej przesłanki prawa 
do zabezpieczenia społecznego, jaką jest posiadanie odpowiedniego okresu składko-
wego. W systemie renty socjalnej nie występuje – nawet w ograniczonej formie – wza-
jemność składki i świadczenia, typowa dla systemu ubezpieczeniowego.

Należy nadmienić, że Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z dnia 
25 czerwca 2013 r., sygn. akt P 11/12 wskazał, że „ubezpieczenia społeczne i po-
moc społeczna to elementy systemu zabezpieczenia społecznego, ale pomiędzy po-
mocą społeczną a ubezpieczeniem społecznym jest zdecydowanie więcej różnic niż 
podobieństw. Przede wszystkim inny jest zakres podmiotowy i przedmiotowy każdej 
z dziedzin. (...) Pomoc społeczna obejmuje co do zasady całą ludność, ubezpieczenia 
zaś ubezpieczonych (członków ich rodzin). Ubezpieczenia społeczne ściśle związane są 
z pracą zarobkową – mają one zapewnić dochód w sytuacji niezdolności do wykony-
wania pracy i osiągania zarobków. Pomoc społeczna natomiast ingeruje wszędzie tam, 
gdzie zagrożony jest byt jednostki. (...) Wiele różnic dotyczy także samych świadczeń. 
Jest to między innymi bezekwiwalentność pomocy społecznej, podczas gdy świadcze-
nia ubezpieczeniowe mają charakter wzajemny (świadczenie w zamian za składkę). 
(...) Świadczenia ubezpieczeniowe mają charakter roszczeniowy, podczas gdy przyzna-
wanie świadczeń z opieki społecznej opiera się w dużej mierze na uznaniowości”.

Jednocześnie, mając na względzie fakt, że źródłem finansowania renty socjalnej są 
środki pochodzące z budżetu państwa, należy wskazać, że wartością konstytucyjną, 
podkreślaną niejednokrotnie w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego – jest koniecz-
ność zachowania równowagi finansów publicznych (art 216 i art. 220 ust. 1 Konsty-
tucji RP). Od zapewnienia równowagi budżetowej zależy bowiem zdolność państwa do 
działania w interesie publicznym. Ten wymóg państwo musi uwzględniać decydując 
o każdej kategorii świadczeń, które będą się wiązały z uszczupleniem stanu finansów 
państwa.

Podsumowując, renta socjalna jest świadczeniem o charakterze wyjątkowym, 
przyznawanym ze względu na szczególne okoliczności dotyczące osoby ją pobiera-
jącej. Zbyt daleko posuniętą ingerencją, jak również obciążeniem dla budżetu pań-
stwa, byłoby „rozciąganie” tej wyjątkowej sytuacji pomocy indywidualnej osobie, na 
jej rodzinę i zstępnych, tym bardziej, że w przypadku trudnej sytuacji dochodowej, 
osoby te nie są pozbawione pomocy. W przypadku, gdy po śmierci osoby, która po-
bierała rentę socjalną, sytuacja materialna pozostających w rodzinie osób pogorszy 
się, osoby te mogą ubiegać się m.in. o świadczenia z pomocy społecznej, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 182, ze zm.).

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Marek Bucior
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Grzegorza Wojciechowskiego oraz Bogdana Pęka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele Fundacji im. 
Raczyńskich. Dla moich rozmówców problemem jest sposób rozwiązania 
sprawy. Chodzi o to, żeby zapewnić ochronę majątku Rogalin jako integral-
nej części fundacji powołanej przez świętej pamięci hrabiego Edwarda Ra-
czyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie.

Wcześniejsze ustalenia z Agencją Nieruchomości Rolnych przewidywały 
poddzierżawienie przez Majątek Rogalin Sp. z o. o. całego gospodarstwa na 
okres co najmniej czterech lat, ale obecnie okazało się, że dzierżawa jest 
możliwa tylko do końca roku wegetacyjnego i ma służyć wygaszeniu pro-
dukcji. Takie rozstrzygnięcie jest zaskakujące dla moich rozmówców, którzy 
obawiają się zaprzepaszczenia dwudziestu lat pracy.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy 
możliwy jest powrót do początkowych rozwiązań przewidujących poddzier-
żawienie majątku Rogalin przez Majątek Rogalin Sp. z o. o. na okres co naj-
mniej czterech lat. Takie rozstrzygnięcie pozwoli na utrzymanie zabytkowego 
majątku w dobrej kulturze rolnej.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk

Odpowiedź

Warszawa, 15 kwietnia 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Panie Marszałku!
W związku z pismem z dnia 11 marca 2014 roku przesyłającym oświadczenie zło-

żone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskie-
go, Grzegorza Wojciechowskiego i Bogdana Pęka na 50. posiedzeniu Senatu w dniu 
6 marca 2014 roku w sprawie możliwości wydłużenia okresu poddzierżawienia nie-
ruchomości „Majątek Rogalin” przez spółkę „Majątek Rogalin” sp. z o.o., uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje.

Zabudowana nieruchomość rolna p.n. Obiekt Rolny Rogalin, położona w obrę-
bach Baranowo i Rogalin gmina Mosina, o powierzchni łącznej 591,1133 ha wraz 
z budynkami, budowlami i urządzeniami trwale z nimi związanymi, została w całości 
wydzierżawiona i objęta od dnia 10 marca 2014 roku, na okres 3 lat, umową dzier-
żawy nr 2803/R/D/2014 zawartą z Poznańską Hodowlą Roślin Tulce Spółka z o.o. 
z siedzibą ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce. Wcześniej nieruchomość do dnia 10 marca 
2014 roku była we władaniu spółki „Majątek Rogalin”: w latach 1993–2010 objęta 
była umową dzierżawy, natomiast w okresie 2010–2014 trwał proces sądowy zakoń-
czony prawomocnym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2014 roku sygn. 
akt II CSK 190/13, w wyniku którego jednoznacznie zostało przesądzone, że umowa 
dzierżawy zawarta w 1993 roku ze spółką „Majątek Rogalin” wygasła w 2010 roku.
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Jednocześnie po uzyskaniu pełnomocnictwa szczególnego na zawarcie umowy 
dzierżawy z PHR Tulce, Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu 
po zaakceptowaniu Prezesa ANR, wyraził zgodę (na wniosek Dzierżawcy) na poddzier-
żawienie nieruchomości na okres do 31 grudnia 2014 roku na rzecz spółki „Majątek 
Rogalin”, z możliwością przedłużenia.

Reasumując, kwestia kontynuacji umowy poddzierżawy jest w głównej mierze za-
leżna od decyzji dzierżawcy tych nieruchomości – Poznańskiej Hodowli Roślin Tulce 
Spółka z o.o. z siedzibą w Tulcach. Jeżeli strony umowy poddzierżawy uzgodnią wa-
runki jej przedłużenia i dzierżawca w stosownym czasie skieruje do Oddziału Tere-
nowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu wniosek o wyrażenie zgody na 
takie przedłużenie – zostanie on rozpatrzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
procedurami.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Premierze!
W dniu 24 stycznia 2014 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy – Prawo 

energetyczne, której celem jest ponowne uruchomienie systemu wspierania 
wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem w wysokospraw-
nej kogeneracji (CHP) na lata 2014–2018. Status procesu legislacyjnego 
przedmiotowej nowelizacji pozwala wnioskować, że nowe przepisy wejdą 
w życie na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.

Z uwagi na powyższe pragnę wyrazić zaniepokojenie planowanymi zmia-
nami w prawie, których główną intencją co do zasady powinna być pomoc 
państwa w zakresie niezbędnym do stymulowania rozwoju CHP w Polsce. 
Zaproponowany w nowelizacji kształt i zakres wsparcia pozwalają wnio-
skować, że głównym efektem wdrożenia nowych przepisów, ze względu na 
krótką perspektywę istnienia systemu wsparcia i jego kształt, będzie jedynie 
wzrost cen energii elektrycznej dla jej odbiorców zamiast impulsu w zakresie 
powstawania nowych inwestycji w instalacje CHP.

Ze względu na powyższe oraz na fakt, że zgodnie z uchwałą Senatu RP 
z dnia 20 lutego 2014 r. przedmiotowa nowelizacja ponownie będzie przed-
miotem obrad Sejmu RP ze względu na wniesione poprawki, zwracam się 
z prośbą o wyjaśnienie poniższych zagadnień przed wdrożeniem nowych 
regulacji.

1. W jakim celu wprowadza się obowiązek umarzania tak zwanych 
czerwonych i żółtych certyfikatów CHP? Czy głównym celem ustawy jest 
stymulowanie poprzez ten mechanizm powstawania nowych inwestycji 
w zakresie rozwoju instalacji CHP, czy też poprawa rentowności istnieją-
cych instalacji CHP?

2. Jaki będzie wpływ nowych przepisów na poziom cen energii elektrycz-
nej dla odbiorców końcowych? O ile będą musiały wzrosnąć ceny tej energii, 
aby pokryć koszt funkcjonowania systemu?

3. Kto będzie głównym beneficjentem wprowadzonego systemu wspar-
cia? Czy dodatkowe przychody spółek energetycznych z tego tytułu przyczy-
nią się do rozwoju inwestycji w nowe instalacje CHP w Polsce?

4. Czy nowy system będzie różnicować wsparcie dla nowych instalacji 
CHP oraz dla instalacji już funkcjonujących w dniu jego wejścia w życie?

Podsumowując, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o doprecyzowa-
nie tych kwestii i wyjaśnienie wątpliwości związanych z powyższymi zagad-
nieniami. Odpowiedzi na powyższe pytania stanowić będą odpowiedź rów-
nież na pytanie o to, czy taki instrument wsparcia jest w Polsce niezbędny, 
czy też może powinien on zostać skonstruowany w innym kształcie.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Odpowiedź

Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę na 50. po-

siedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2014 r. w sprawie informacji o krajowym systemie 
wsparcia CHP, przekazane przy piśmie znak BPS/043-50-2170/14 z dnia 11 marca 
2014 r., uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień do kwestii podniesio-
nych w pytaniach.

1. W jakim celu wprowadza się obowiązek umorzenia tak zwanych czerwo-
nych i żółtych certyfikatów CHP? Czy głównym celem ustawy jest stymulowanie 
poprzez ten mechanizm powstawania nowych inwestycji w zakresie rozwoju in-
stalacji CHP, czy też poprawa rentowności istniejących instalacji CHP?

Przywrócony system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji (dalej system CHP) 
w postaci praw majątkowych, przyznawanych na podstawie certyfikatów pochodzenia 
wydawanych przez Prezesa URE producentom energii elektrycznej w wysokosprawnej 
kogeneracji, będzie obowiązywał do końca 2018 r. Prawa majątkowe mogą być sprze-
dawane na Towarowej Giełdzie Energii, bądź za pomocą kontraktów bilateralnych. 
Zapisy ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne uchwalonej przez Sejm RP 
wraz z poprawkami Senatu RP zobowiązują podmioty wskazane w ww. ustawie do 
umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej według zakresów 
obowiązków ujętych w tej ustawie. Wznowienie systemu na lata 2014–2018 dotyczy 
jedynie dwóch rodzajów praw majątkowych wynikających z tzw. czerwonych i żółtych 
certyfikatów.

Polska jest zobowiązana wspierać wysokosprawną kogenerację z uwagi na za-
pisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 paździer-
nika 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 
i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE 
L 315/1 z 14.11.2012). Brak systemu wsparcia w roku 2013 spowodował, iż część 
elektrociepłowni gazowych została odstawiona za rzecz ciepłowni węglowych, któ-
re nie produkowały energii elektrycznej jednocześnie z ciepłem. Taki stan rzeczy 
zmniejszył nadwyżkę mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Wyłączenia 
te w 2013 r. nie spowodowały zagrożeń dla stabilności systemu, lecz z uwagi na 
fakt, iż w horyzoncie 2016–2017 roku w okresach szczytowych może wystąpić deficyt 
mocy, nie jest dopuszczalna sytuacja odstawiania bloków energetycznych z powodów 
ekonomicznych.

Dodatkowo polskie elektrociepłownie, szczególnie te opalane węglem, muszą 
w przeciągu najbliższych dwóch lat dokonać inwestycji w instalacje odsiarczania, 
odazotowywania oraz usuwania pyłów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych 
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334/17 
z 17.12.2010). Wznowienie systemu do 2018 r. ma między innymi pomóc przedsiębior-
stwom wytwarzającym na dostosowanie się do limitów zawartych w ww. dyrektywie.

W trakcie funkcjonowania systemu zostaną oddane do użytku nowe bloki gazowo- 
-parowe lub oparte na silnikach spalinowych np. w Stalowej Woli, Włocławku, Rzeszo-
wie. Ze względu na brak systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w 2013 r. 
zostały zawieszone decyzje inwestycyjne, szczególnie w bloki gazowo-parowe. Wzno-
wienie systemu na najbliższe lata, niewątpliwie może spowodować ożywienie na ryn-
ku inwestycyjnym w źródła gazowe. Ministerstwo Gospodarki zdaje sobie sprawę, iż 
w trakcie funkcjonowania systemu nie powstaną duże jednostki węglowe, na których 
budowę potrzeba około 4–5 lat. Jest to wynik nie tylko kształtu polskiego systemu 
wsparcia, ale również polityki klimatycznej UE.
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2. Jaki będzie wpływ nowych przepisów na poziom cen energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych? O ile będą musiały wzrosnąć ceny tej energii, aby 
pokryć koszt funkcjonowania systemu?

Wyliczenie dokładnego kosztu systemu wsparcia nie jest możliwe i będzie obar-
czone błędem wynikającym z przyjętych założeń, ponieważ prawa majątkowe z tytułu 
certyfikatów są sprzedawane na giełdzie po cenach rynkowych. Również publikowa-
na corocznie przez Prezesa URE jednostkowa opłata zastępcza zależy od aktualnej 
sytuacji na rynku energii elektrycznej. W Ministerstwie Gospodarki została przepro-
wadzona analiza, przy założeniu umiarkowanego wzrostu cen energii elektrycznej na 
rynku konkurencyjnym i wartościach procentowych opłat jednostkowych zastępczych 
z 2013 r. Obliczony średni wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych 
z tytułu systemu wsparcia CHP wyniósłby wówczas około 0,014 zł/kWh.

3. Kto będzie głównym beneficjentem wprowadzonego systemu wsparcia? 
Czy dodatkowe przychody spółek energetycznych z tego tytułu przyczynią się 
do rozwoju inwestycji w nowe instalacje CHP w Polsce?

Głównym beneficjentem systemu wsparcia są przedsiębiorstwa wytwórcze. To one 
ponoszą koszty inwestycyjne, operacyjne i dla nich dedykowany jest system wsparcia 
CHP. Poza elektrociepłowniami, de facto wpływy z systemu wsparcia na podstawie 
art. 9a ust. 5 oraz art. 56 ust. 2b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo ener-
getyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 t.j. ze zm.) uzyskuje również Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – odpowiednio są to opłaty zastępcze 
i kary. Działania tego funduszu związane są między innymi ze wspieraniem inwestycji 
proekologicznych i proefektywnościowych.

4. Czy nowy system będzie różnicować wsparcie dla nowych instalacji CHP 
oraz dla instalacji już funkcjonujących w dniu jego wejścia w życie?

System wsparcia jest skierowany do wszystkich elektrociepłowni wytwarzających 
energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji bez podziału na jednostki nowe 
i już istniejące. Jedyne występujące zróżnicowanie wsparcia wynika z rodzaju spala-
nego paliwa oraz wielkości zainstalowanej mocy.

Jednocześnie chciałbym poinformować, iż w Ministerstwie Gospodarki rozpoczęły 
się konsultacje na temat zasadności oraz ewentualnego kształtu systemu wsparcia, 
który miałby funkcjonować w dłuższym horyzoncie czasowym, tak aby zapewnić sta-
bilność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wyrażam przekonanie, że powyższe wyjaśnienia stanowią wyczerpującą odpowiedź 
na postawione przez Pana Senatora pytania.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Tomasz Tomczykiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Kazimierza Kleiny, 
Jadwigi Rotnickiej oraz Edmunda Wittbrodta

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej

Szanowna Pani Minister!
Nasze oświadczenie dotyczy listy czasopism punktowanych Minister-

stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która jest okresowo aktualizowana. Do-
tychczasowe zasady punktacji często naruszają interesy autorów publikacji 
i godzą w ich „nabyte” prawa oraz morale, co działa na nich demotywująco.

Autorzy składający swoje prace w wybranych czasopismach z listy mini-
sterialnej nigdy nie mogą być pewni, że zostaną one uznane i ocenione zgod-
nie z przyjętymi wcześniej ustaleniami MNiSW. Wobec tego autor składają-
cy swój artykuł do punktowanego czasopisma, które w danym momencie 
figuruje na liście MNiSW, może jedynie liczyć na to, że czasopismo utrzyma 
swoją dotychczasową pozycję. Nie ma bowiem żadnej gwarancji, że wybra-
ne czasopismo utrzyma się na liście i że zachowana zostanie liczba przyzna-
wanych punktów. Taka niepewność trwa dopóty, dopóki praca autora nie 
zostanie ostatecznie opublikowana. Zazwyczaj jest to proces długotrwały, 
trwający miesiące, a niekiedy lata.

Należy również zauważyć, że autorzy, w podstawowym założeniu, są 
przede wszystkim badaczami i naukowcami. Wobec tego trudno oczekiwać 
od nich, aby przewidywali dalsze losy wybranych czasopism. Należy przy-
jąć, że przy wyborze kierują się oni zawsze najlepszymi intencjami i dobrą 
wolą oraz zaufaniem do MNiSW tworzącego listę punktowanych czasopism.

Czy wobec tego racjonalniejszym rozwiązaniem nie byłoby uznanie 
daty złożenia artykułu do publikacji zamiast daty jego wydruku, a zara-
zem uwzględnienie okresu przejściowego służącego wprowadzeniu takiej 
zmiany?

Taka korekta w zasadach tworzenia listy czasopism punktowanych by-
łaby gestem ogromnego wsparcia ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego dla środowiska naukowców będących kapitałem społecznym 
polskich uczelni.

Przykładem przywołanej sytuacji jest los czasopisma „International Jo-
urnal of Arts and Sciences” (IJAS), które w roku 2012 znajdowało się w wy-
kazie MNiSW na liście B (na pozycji nr 592), a za publikację w nim przyzna-
wano 8 punktów. W lipcu 2013 r. czasopismo to zostało zdjęte z listy, wobec 
czego polscy autorzy, którzy złożyli swoje prace przed lipcem 2013 r. czy 
nawet w roku 2012, nie otrzymali przyznanych im wcześniej punktów. War-
to przy tym zauważyć, że „International Journal of Arts and Sciences”(ISSN: 
1944-6934) jest czasopismem podwójnie recenzowanym w systemie double- 
-blind review process. Jest to system podwójnej ślepej recenzji polegający na 
recenzowaniu tekstu przez dwóch zewnętrznych recenzentów (http://www.
internationaljournal.org/editorialboard.html).

IJAS przyjmuje mniej niż 20% nadsyłanych prac. Wybiera najlepsze 
prace, artykuły, które są indeksowane w „ProQuest”, „Genamics”, Google 
Scholar, WorldCat, Ulrich’s serials directory, Cabell’s directories of „Educa-
tional Curriculum & Methods and Educational Psychology and Administra-
tion”, „Pol-On”, the Polish scholarly bibliography operated by the University 
of Warsaw.

Kazimierz Kleina 
Jadwiga Rotnicka 
Edmund Wittbrodt
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Odpowiedź

Warszawa, 14 marca 2014 r.

Pan 
Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę wspólnie 

z innymi senatorami podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r., 
(nr BPS/043-50-2171/14), uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

Zagadnienie związane z przyznawaniem punktów jednostkom naukowym za pub-
likacje zamieszczone w czasopismach naukowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii na-
ukowej jednostkom naukowym. Zgodnie z ww. rozporządzeniem za publikację w cza-
sopiśmie naukowym przyznawana jest liczba punktów określona w wykazie czasopism 
naukowych ogłaszanym przez Ministra, nie rzadziej niż raz w roku, w formie komu-
nikatu obowiązującym na koniec danego roku kalendarzowego, w którym ukazała się 
publikacja. Powyższy wykaz składa się z:

– części A – zawierającej czasopisma naukowe znajdujące się na liście Journal 
Citation Reports (JCR) i posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF),

– części B – zawierającej czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika 
wpływu Impact Factor (IF) oraz nieujęte w bazie European Reference Index for 
the Humanities,

– części C – zawierającej czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European 
Reference Index for the Humanities (ERIH) i nieujęte w bazie Journal Citation 
Reports (JCR).

Ponadto w obszarze nauk o sztuce i twórczości artystycznej oraz w obszarze nauk 
humanistycznych i społecznych jednostkom naukowym przyznawane są także punk-
ty za publikacje o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, zamieszczone 
w zagranicznych czasopismach naukowych, innych niż wymienione w powyższym 
wykazie czasopism naukowych, w języku podstawowym w danej dyscyplinie nauko-
wej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub 
włoskim. Natomiast ocena indywidualnego dorobku naukowców leży w gestii zatrud-
niającej ich jednostki naukowej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie do-
konuje oceny indywidualnego dorobku naukowców.

Odnośnie do braku czasopisma International Journal of Arts and Sciences w wy-
kazie czasopism punktowanych MNiSW uprzejmie informuję, że zgodnie z „Komu-
nikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu oceny 
czasopism naukowych”, czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu 
Impact Factor (IF) oraz nieujęte w bazie European Reference Index for the Humanities, 
a takim jest ww. czasopismo, były oceniane na podstawie informacji zawartych w an-
kietach, złożonych przez osoby upoważnione do reprezentowania redakcji lub wydaw-
cy czasopisma naukowego w terminach i na zasadach określonych w ww. Komuni-
kacie. Czasopismo, o którym mowa w roku 2012 zgłosiło się do oceny i znalazło się 
w wykazie MNiSW ogłoszonym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 21 grudnia 2012 r. Natomiast w roku 2013 r. ww. czasopismo nie wypełniło 
ankiety ewaluacyjnej i tym samym nie brało udziału w ocenie czasopism naukowych 
i nie znalazło się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW. Biorąc powyższe pod 
uwagę pragnę zaznaczyć, że czasopismo International Journal of Arts and Sciences nie 
zostało zdjęte z listy, tylko nie dopełniło obowiązku związanego z wypełnieniem ankie-
ty ewaluacyjnej, w wyniku czego nie zostało ujęte na wykazie opublikowanym w dniu 
17 grudnia 2013 r.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych 
analizuje obecnie wyniki oceny jednostek naukowych, jaka została przeprowadzona 
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w 2013 r. Planowana jest modyfikacja kryteriów i parametrów oceny działalności jed-
nostek naukowych, w tym także punktów przyznawanych jednostkom naukowym za 
publikacje w czasopismach naukowych oraz za monografie naukowe.

Uprzejmie dziękuję za sugestie przekazane w piśmie. Wszystkie głosy wpływają-
ce ze środowiska są dla nas znaczącym sygnałem jego oczekiwań i będą wnikliwie 
analizowane przy projektowaniu zmian kryteriów i parametrów służących do oceny 
jednostek naukowych.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
prof. Marek Ratajczk
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W ostatnich kilku miesiącach sytuacja polityczna w Europie Środkowej 

uległa gwałtownemu pogorszeniu. Jesteśmy świadkami zmian politycznych 
w Republice Ukrainy, w trakcie których wielu obywateli Ukrainy straciło 
życie. Jednocześnie obserwujemy próbę destabilizacji, z groźbami aneksji 
części terytorium Republiki Ukrainy, ze strony Federacji Rosyjskiej. Dlatego 
też ze zdziwieniem dowiedzieliśmy się, że w tym okresie – w okresie zagro-
żenia konfliktem zbrojnym – sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Woj-
ska Polskiego jest remontowany przez firmy znajdujące się poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że są możliwości remontowo-modernizacyjne 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie informacji i odpo-
wiedzi na następujące pytania.

Kto personalnie wydał zgodę na wywiezienie bojowych wozów piecho-
ty 1 i bojowych wozów piechoty 1D poza granicę? Kto wydał zgodę oraz 
zezwolenie na modernizację tych wozów bojowych?

Czy odpowiednie służby Rzeczypospolitej Polskiej wydały zgodę na wy-
wiezienie wyposażenia wymienionych wozów bojowych?

Czy firmy STV Group i Excalibur Army wykonały remonty zgodnie ze 
specyfikacją przetargową oraz w planowanym w przetargu terminie? Czy 
instytucje kontrolne Ministerstwa Obrony Narodowej dokonały sprawdzenia 
jakości wykonanych prac po odbiorze bojowych wozów piechoty w Polsce?

Czy możliwe było, aby remont wspomnianych bojowych wozów piechoty 
przeprowadziły polskie firmy? Chcę nadmienić, że prace remontowe doty-
czące bojowych wozów piechoty są wpisane na listę zadań o podstawowym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa, tak więc w tym mo-
mencie wozy powinny być remontowane i modernizowane przez firmy krajo-
we. Dlaczego zdecydowano inaczej?

Jaka ilość sprzętu wojskowego była remontowana poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej w latach 2007–2013? Proszę o podanie wartości w mi-
lionach złotych. A ile sprzętu innych państw było remontowanych przez pol-
ski przemysł zbrojeniowy w latach 2007–2013? I proszę o podanie wartości 
tych kontraktów również w milionach złotych.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima
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Stanowisko 
MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2014.04.11

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z upoważnieniem Ministra Obrony Narodowej przez Prezesa Rady Mi-

nistrów do udzielenia odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ma-
cieja Klimę podczas 50. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 marca 
2014 r. w sprawie sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego 
(BPS/043-50-2172/14) – ze względu na konieczność skompletowania danych – zwra-
cam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi.

Z poważaniem 
 
z up. Maciej Jankowski 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2014.04.16

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

przez Pana Senatora Macieja Klimę podczas 50. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 6 marca 2014 r. w sprawie sprzętu wojskowego będącego na wyposa-
żeniu Wojska Polskiego (BPS/043-50-2172/14), uprzejmie proszę o przyjęcie nastę-
pujących wyjaśnień.

Procedurę o udzielenie w 2013 r. zamówienia w zakresie wykonania remontu bo-
jowych wozów piechoty BWP-1 i BWP-1D (nie modernizacji jak wskazano w oświad-
czeniu), przeprowadziła 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu w trybie i według 
zasad przewidzianych w decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 li-
stopada 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej 
umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 14 
poz. 179 ze zm.). Procedura ta sfinalizowana została podpisaniem w dniu 25 kwietnia 
2013 r. umowy z wyłonionym Wykonawcą – Konsorcjum czeskich firm STV Group a.s. 
oraz Excalibur Army spol. s.r.o.

Firma STV Group a.s. posiadała zezwolenie na prowadzenie handlu zagranicz-
nego materiałami wojskowymi z Rzecząpospolitą Polską Nr R 130320368 wydane 
przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, co zostało sprawdzone 
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przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. Ponadto, zamawiający podpisując 
umowę z wykonawcą dysponował Krajowym Zezwoleniem Generalnym wydanym na 
podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie 
krajowego zezwolenia generalnego (Dz. U. poz. 893). Tym rozporządzeniem wdrożo-
no postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 
6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych 
z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146, str. 1).

Odpowiadając na pytanie dotyczące zgody na wywiezienie wyposażenia przedmio-
towych wozów bojowych wyjaśniam, że z przepisów przytoczonych powyżej nie wynika 
obowiązek (wymóg) uzyskiwania zgody jakiejkolwiek ze służb Rzeczypospolitej Pol-
skiej na realizację transferu wewnątrzunijnego sprzętu wojskowego. Należy również 
stwierdzić, że żadna z instytucji badających przedmiotowe postępowanie przetargowe 
(w tym Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu) nie zakwestionowała prawa za-
mawiającego do realizowania transferu wewnątrzunijnego w celu wykonania naprawy 
pojazdów.

Wykonawca (Konsorcjum firm STV Group i Excalibur Army) wykonał remonty 
poszczególnych wozów zgodnie z zakładową dokumentacją remontową opracowaną 
na podstawie wymagań eksploatacyjno-technicznych (ujętych w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia) i uzgodnioną z Szefostwem Służby Czołgowo-Samo-
chodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz 1. Rejonowym Przedstawiciel-
stwem Wojskowym.

Odnosząc się do pytania dotyczącego jakości wykonywanych prac informuję, że 
usługi remontowe wykonywane poza granicami kraju realizowane są poprzez sys-
tem Rządowego Zapewnienia Jakości (Government Quality Assurance – GQA) na 
podstawie ratyfikowanego przez Polskę i Czechy porozumienia standaryzacyjnego 
STANAG 4107.

Odbiór techniczny BWP (w tym sprawdzenie jakości wykonania remontu) na tery-
torium Polski był realizowany przez przedstawicieli 1. Rejonowego Przedstawicielstwa 
Wojskowego w Poznaniu, przy udziale użytkownika. Dokonywany był on bezpośrednio 
przed przekazaniem sprzętu użytkownikowi. Dokumentem potwierdzającym wykona-
nie przedmiotu zamówienia dla zamawiającego był sporządzany każdorazowo (zgodnie 
z zapisami umowy) protokół odbioru. 

Ustosunkowując się do pytań dotyczących polskich firm wyjaśniam, że posia-
dają one odpowiednie zdolności w zakresie realizacji remontów bojowych wozów 
piechoty BWP-1 i BWP-1D. Przykładem są Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA 
w Poznaniu, które w latach ubiegłych były wykonawcą remontów tego typu pojaz-
dów. Wykonawca zagraniczny, który realizował remonty BWP w 2013 r., zapropo-
nował – w postępowaniu przetargowym poprzedzającym podpisanie umowy – ceny 
jednostkowe ponad dwukrotnie niższe od cen jednostkowych remontu BWP, na 
które opiewały umowy realizowane w latach wcześniejszych przez krajowego wyko-
nawcę, tj. WZM SA w Poznaniu.

Zadanie pod nazwą Remont bojowych wozów opancerzonych uzyskało status waż-
nego dla bezpieczeństwa i obronności państwa w dniu 16 lipca 2013 r., tj. z chwilą 
zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej wniosku o dokonanie oceny wystę-
powania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Warto podkreślić, że za-
mawiający uruchomił postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie w 2013 r. 
remontów bojowych wozów piechoty w dniu 9 stycznia 2013 r., a umowa stanowiąca 
finał tego postępowania podpisana została w dniu 25 kwietnia 2013 r. Podjęta przez 
zamawiającego decyzja w zakresie wyboru trybu postępowania była prawidłowa i wy-
nikała z uwarunkowań prawnych obowiązujących w momencie uruchamiania proce-
dury zamówienia.

Ponadto wyjaśniam, że podmioty zagraniczne były wykonawcą remontu bojowych 
wozów piechoty tylko w 2013 r. Wartość zawartej umowy w tym zakresie wyniosła 
11,345 mln zł netto. Natomiast w latach 2007–2013 jedenaście wojskowych przed-
siębiorstw remontowo-produkcyjnych, nadzorowanych przez Ministra Obrony Naro-
dowej, świadczyło usługi remontowe na rzecz kontrahentów zagranicznych na łączną 
kwotę 56,8 mln zł. Z tego odpowiednio w 2007 r. – na kwotę 4,6 mln zł, 2008 r. – 
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na kwotę 5,2 mln zł, 2009 r. – na kwotę 9,9 mln zł, 2010 r. – na kwotę 2,9 mln zł, 
2011 r. – na kwotę 13,0 mln zł, 2012 r. – na kwotę 3,9 mln zł, 2013 r. – na kwotę 
17,3 mln zł.

Ponadto pragnę wskazać, na podstawie informacji Naczelnej Prokuratury Wojsko-
wej, że w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu prowadzono postępowa-
nie sprawdzające o sygn. Po.Śl. 50/13 (pierwotnie Po.Śl. 23/13) w sprawie niedopeł-
nienia obowiązków służbowych przez żołnierzy i pracowników cywilnych Jednostki 
Wojskowej Nr 4224 w Wałczu związanych z udzielonym zamówieniem publicznym nr 
232/2012 na remont średni BWP-1, remont główny i konserwacyjny BWP-1 i BWP- 
-1D, tj. o przestępstwo określone w art. 231 §1 k.k. Zostało one zainicjowane zawiado-
mieniem Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych SA z siedzibą w Poznaniu i prawo-
mocnie zakończone postanowieniem Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 
z dnia 19 grudnia 2013 r. o odmowie wszczęcia śledztwa z uwagi na niepopełnienie 
czynu zabronionego. Mając na uwadze powyższe Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA 
skierowały do Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu subsydiarny akt oskarże-
nia. Postanowieniem z dnia 10 marca 2014 r. Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu, 
po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu, umorzył sprawę z powodu oczywistego braku 
faktycznych podstaw oskarżenia. Na powyższe postanowienie WZM SA złożyły w dniu 
14 marca 2014 r. zażalenie do Sądu Najwyższego. Do chwili obecnej nie zostało ono 
jeszcze rozpoznane.

Jednocześnie informuję, iż w zakresie przyrządu do rozpoznania skażeń che-
micznych i promieniotwórczych GO-27 (występującego w wyposażeniu BWP) spra-
wa podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zamawiającego w trakcie postępowa-
nia przetargowego była badana przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Poznaniu 
(postępowanie o sygn. akt Po.Śl. 27/13). Działania Prokuratora Wojskowego w tym 
zakresie zakończyły się wydaniem w dniu 26 czerwca 2013 r. postanowienia o od-
mowie wszczęcia śledztwa – postępowania przygotowawczego w sprawie dokonania 
przez zamawiającego obrotu-transferu wewnątrzunijnego do Republiki Czeskiej bez 
wymaganego zezwolenia towarem o znaczeniu strategicznym, w postaci wskazanych 
wyżej przyrządów.

Z poważaniem 
 
z up. Czesław Mroczek 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ratyfikować Konwencję Rady 

Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 
W art. 12 konwencji czytamy między innymi, że strony podejmą działania, 
które doprowadzą do zmiany wzorców społecznych i kulturowych dotyczą-
cych zachowania kobiet i mężczyzn, czytamy o wykorzenieniu uprzedzeń, 
tradycji, zwyczajów oraz stereotypowego modelu roli kobiety i mężczyzny. 
Równie niepokojący jest zapis art. 14 konwencji, w którym czytamy, że stro-
ny podejmą działania, aby do oficjalnych programów nauczania na wszyst-
kich poziomach nauczania wprowadzić materiały edukacyjne dotyczące mię-
dzy innymi niestereotypowych ról przypisanych płciom.

W dokumencie nie znajdziemy odniesienia do rodziny, małżeństwa, roli 
matki i ojca w wychowaniu dziecka. Konwencja wprowadza zmiany w po-
dejściu do płci, zaleca wykorzenienie tradycji i zwyczajów, które zdefinio-
wane są jako źródło przemocy wobec kobiet. Dokument stanowi nie tylko 
o wprowadzeniu zmian do polskiego prawa w zakresie przeciwdziałania 
przemocy wobec kobiet, ale narzuca ideologię, która całkowicie zmienia po-
dejście między innymi do płci. Państwo będzie zobowiązane do stworzenia 
struktur, instytucji, które zajmą się wdrażaniem i monitorowaniem jej reali-
zacji, a efekty będą przedstawiane na forum międzynarodowym. Sprzeci-
wiam się ratyfikacji konwencji w takiej formie, która niesie ze sobą konkret-
ną ideologię, nie jest neutralna światopoglądowo, co jest sprzeczne z art. 25 
ust. 2 konstytucji. Wobec powyższego proszę Pana Premiera o odpowiedź na 
następujące pytania.

1. Jakie jest uzasadnienie do przyjęcia konwencji do polskiego prawa?
2. Jakie nakłady finansowe zamierza wyasygnować rząd RP na realiza-

cję postanowień konwencji?
3. Czy rząd RP sprzeciwił się zapisom konwencji, czy zamierza wnieść 

do jej treści zmiany, poprawki?
4. Czy nie uważa Pan Premier, że przeciwdziałanie przemocy wobec ko-

biet jest już przedmiotem regulacji prawnych w Polsce i nie ma potrzeby, aby 
wprowadzać konwencję w takiej formie?

5. Czy zapisy konwencji są zgodne z ustawą zasadniczą, w szczególno-
ści z art. 25 ust. 2, art. 48 ust. 1 konstytucji?

Łączę wyrazy szacunku 
Maciej Klima
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Odpowiedź 
PEŁNOMOCNIKA RZĄDU 
DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Warszawa, 31 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska oraz odpo-

wiadając na pytania złożone w oświadczeniu pana Senatora Macieja Klimy dotyczą-
cym ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej (dalej: Konwencja), przesłanym przy piśmie Pana Marszał-
ka z dnia 11 marca 2014 r. (sygn. akt BPS-043-50-2173/14), uprzejmie wyjaśniam 
co następuje.

Przemoc wobec kobiet, w tym przemoc domowa, jest formą dyskryminacji ze wzglę-
du na płeć i stanowi poważne zagrożenie dla podstawowych praw i wolności człowie-
ka, m.in. takich jak prawo do życia i zdrowia, prawo do poszanowania życia prywatne-
go i rodzinnego. Z przeprowadzonych w 2010 r. badań Eurobarometru wynika, że aż 
45% kobiet w Unii Europejskiej (dalej: UE) deklaruje, że co najmniej raz padło ofiarą 
przemocy ze względu na płeć; 40–45% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego 
w pracy. Szacuje się, że w Europie w wyniku przemocy ze względu na płeć codziennie 
umiera 7 kobiet. Większości aktów przemocy wobec kobiet dokonują mężczyźni z bez-
pośredniego otoczenia ofiar, głównie partnerzy lub byli partnerzy. W Polsce, według 
statystyk Policji na rok 2010, wśród ofiar przemocy domowej znalazło się 82 102 ko-
biet, 12 651 mężczyzn, 26 802 dzieci do lat 13 i 13 311 małoletnich pomiędzy 13 a 18 
rokiem życia.

W marcu 2014 r. Agencja Praw Podstawowych opublikowała, przeprowadzone 
w latach 2011–2012 na terenie wszystkich państw członkowskich UE, badania do-
tyczące przemocy wobec kobiet opracowane w oparciu o rozmowy z 42 000 kobiet 
w wieku od 18 do 74 lat. Z badań tych wynika, że 33% kobiet doświadczyło przemocy 
fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15. roku życia – w skali UE odsetek ten odpo-
wiada 62 milionom kobiet. Aż 5% wszystkich kobiet, które wzięły udział w badaniu, 
zostało zgwałconych. W skali UE odsetek ten odpowiada 9 milionom kobiet. Prawie 
jedna dziesiąta kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej ze strony osoby in-
nej niż partner, wskazała, że w najpoważniejszym przypadku w akcie przemocy brał 
udział więcej niż jeden sprawca.

Na szczeblu europejskim brak było do tej pory dostatecznie szczegółowych posta-
nowień zobowiązujących państwa do podjęcia kompleksowych działań na rzecz zwal-
czania przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej. Idea powstania Konwencji 
zrodziła się podczas Szczytu Rady Europy, który odbył się w Warszawie w maju 2005 r. 
Projekt Konwencji został opracowany w latach 2009–2010 na forum Komitetu ad hoc 
ds. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W skład 
Komitetu weszli przedstawiciele 47 państw członkowskich Rady Europy jak również 
przedstawiciele państw o statusie obserwatora (m.in. Stolica Apostolska, której uwagi 
zostały w części uwzględnione w tekście Konwencji) oraz organizacji międzynarodo-
wych. W skład delegacji polskiej weszli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Jedną z głównych kwestii problematycznych zidentyfikowanych na poziomie negocja-
cyjnym był brak w prawie polskim rozwiązań umożliwiających ściganie przestępstwa 
zgwałcenia z urzędu.

Konwencja skonstruowana jest na bazie trzech filarów związanych z zapobiega-
niem, zwalczaniem oraz ściganiem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Skła-
da się z preambuły i 81 artykułów zgrupowanych w 12 rozdziałach tematycznych.
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Celem Konwencji jest:
∙ zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
∙ eliminacja wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz wspieranie równości ko-

biet i mężczyzn, w tym poprzez wzmocnienie pozycji kobiet,
∙ stworzenie szeroko zakrojonych strategii na rzecz ochrony i wsparcia wszyst-

kich ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
∙ ochrona osób dotkniętych przemocą,
∙ skuteczne ściganie i karanie sprawców przemocy.
Konwencja obszernie reguluje kwestie stworzenia zintegrowanej polityki groma-

dzenia danych, zapobiegania, ochrony oraz wsparcia dla ofiar i świadków przemocy. 
Konwencja nakłada na państwa strony takie obowiązki, jak:

∙ zapewnienie oficjalnej infolinii dla ofiar przemocy działającej 24 h oraz portalu 
z informacjami dla ofiar przemocy;

∙ zapewnienie odpowiedniej liczby schronisk dla ofiar przemocy oraz ośrodków 
wsparcia;

∙ przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych chroniących przed wtórną 
wiktymizacją;

∙ monitorowanie, zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci;
∙ przeprowadzenie szeroko zakrojonych akcji informacyjnych w zakresie przeciw-

działania przemocy wobec kobiet;
∙ przeszkolenie osób zajmujących się wsparciem dla ofiar przemocy oraz pracują-

cych ze sprawcami przemocy.
Konwencja zawiera szereg rozwiązań zarówno z zakresu prawa materialnego, jak 

i prawa procesowego. Konwencja nakazuje wprowadzenie odpowiedzialności karnej 
dla sprawców szeregu rodzajów przemocy wobec kobiet, w tym:

1. przemocy domowej: fizycznej, seksualnej i psychologicznej,
2. napaści seksualnej i gwałtu,
3. nękania (stalking),
4. zmuszenia do zawarcia małżeństwa,
5. okaleczania narządów płciowych kobiet,
6. przymusowej aborcji i sterylizacji.
Konwencja zawiera też przepisy regulujące kwestie z zakresu migracji i azylu.
Nad wdrażaniem przez strony postanowień Konwencji czuwa niezależna Grupa 

ekspertów ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (GREVIO) 
oraz składający się z przedstawicieli stron Konwencji Komitet Stron.

Związanie się przez Polskę Konwencją nie spowoduje skutków finansowych dla 
podmiotów z sektora finansów publicznych w postaci zmniejszenia ich dochodów lub 
zwiększenia wydatków poza limity przewidziane w danej części budżetowej. Zada-
nia wynikające ze stosowania Konwencji będą realizowane przez odpowiednie organy 
w ramach zadań własnych. Ewentualne skutki finansowe wynikające z wprowadza-
nych regulacji zostaną sfinansowane w ramach wydatków zaplanowanych w ustawie 
budżetowej na dany rok, w częściach budżetowych dysponentów, którzy będą odpo-
wiedzialni za realizacje postanowień Konwencji.

Artykuł 78 Konwencji precyzuje warunki dopuszczalności składania zastrzeżeń. 
Zastrzeżenia ważne są 5 lat i są odnawialne. Złożenie zastrzeżeń jest możliwe jedynie 
w zakresie enumeratywnie wymienionych artykułów:

– artykuł 30 ustęp 2 (dot. kompensaty ze strony Skarbu Państwa dla ofiar prze-
stępstw),

– artykuł 44 ustęp 1 litera e, ustęp 3 oraz ustęp 4 (dot. jurysdykcji),
– artykuł 55 ustęp 1 (dot. nieścigania z urzędu drobnych przestępstw),
– artykuł 58 ustęp 1 w odniesieniu do artykułów: 37, 38 i 39 (dot. okresu przedaw-

nienia przymusowego małżeństwa, okaleczenia narządów płciowych kobiet, 
przymusowej sterylizacji i aborcji),

– artykuł 59 (dotyczące sposobu zdefiniowania prawa pobytu małżonka i partnera 
przez prawo polskie).
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W trakcie przygotowywania projektu wniosku ratyfikacyjnego Pełnomocnik zapro-
ponował złożenie zastrzeżeń do artykułów: 30 ust. 2, 44 ust. 1 lit. e, art 55, art. 58. 
Ostateczna decyzja co do treści i ilości zgłoszonych zastrzeżeń zostanie podjęta przez 
Radę Ministrów.

Celem Konwencji i wskazanego przez Pana Senatora artykułu 12 nie jest walka 
z tradycją. Konwencja stanowi z pełną mocą, iż nic nie może usprawiedliwić krzywdze-
nia innego człowieka, również elementy kultury, tradycji czy religii. Jest to całkowicie 
zgodne z obowiązującym prawem oraz uniwersalnymi wartościami, na które powołuje 
się m.in. Konstytucja RP. Konwencja nie zakłada, że źródła przemocy znajdują się 
w religii, tradycji i kulturze, tylko wskazuje na istnienie uprzedzeń, zwyczajów i tra-
dycji, które opierają się na idei niższości kobiet i stereotypach czyli uproszczonych, 
uogólniających i zwykle nieprawdziwych przekonaniach. Tym samym nie dochodzi do 
negowania czy zaprzeczania dorobku cywilizacyjnego, trudno bowiem za taki uznać 
przekonania, które usprawiedliwiają stosowanie przemocy wobec osób słabszych. 
Warto pamiętać, iż Polska podjęła się bardzo podobnych zobowiązań już w 1980 roku, 
kiedy to ratyfikowana została Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie likwida-
cji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW).

Należy zaznaczyć, że ratyfikacja Konwencji nie będzie wymagała zmiany podsta-
wy programowej. Konsultowany, na wszystkich etapach dyskusji nad wpływem Kon-
wencji na polski porządek prawny, resort właściwy do spraw edukacji, nie stwierdził 
niezgodności prawa polskiego z postanowieniami Konwencji w zakresie programów 
nauczania. Co więcej MEN podkreślał, iż obowiązująca podstawa programowa zawiera 
treści odnoszące się do problematyki przeciwdziałania przemocy, zapobiegania wszel-
kiej dyskryminacji oraz problematyki równościowej.

Dogłębna analiza prawna przeprowadzona przez Biuro Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Równego Traktowania wykazała, że Konwencja jest całkowicie zgodna z zasadą 
demokratycznego państwa prawa i Konstytucją RP. Zgodność Konwencji z Konstytu-
cją RP potwierdziły również 2 niezależne ekspertyzy prawne sporządzone przez Insty-
tut Nauk Prawnych PAN oraz Biuro Analiz Sejmowych (kopie w załączeniu).

Z poważaniem 
 
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 
PEŁNOMOCNIK RZĄDU 
DO SPRAW 
RÓWNEGO TRAKTOWANIA
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Podczas czterdziestego drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej 29 października 2013 r. skierowałem do Pana Premiera wspólnie 
z senatorami Grzegorzem Wojciechowskim oraz Kazimierzem Jaworskim 
oświadczenie senatorskie w sprawie przedstawienia informacji w zakresie 
odnowy zabytków i przywrócenia świetności zespołom zabytkowym oraz 
odnowy dzieł sztuki.

Jednakże do dziś nie otrzymałem odpowiedzi na pytania zawarte 
w oświadczeniu, nie mam także żadnej informacji wyjaśniającej, dlaczego 
odpowiedź nie została udzielona. Po czterech miesiącach Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego nie uznało za stosowne, aby poinformować, na 
jakim etapie jest przygotowywanie odpowiedzi. Pragnę przy okazji przypo-
mnieć, że odpowiedź na inne oświadczenie skierowane do Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego uzyskałem po czterech miesiącach, w trakcie 
których nie wyjaśniono powodów opóźnienia. Wobec tego ponownie proszę 
Pana Premiera o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile środków finansowych z budżetu państwa, z budżetu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z innych resortów, przeznaczono 
w latach 2007–2012 na ochronę zabytków i dzieł sztuki w poszczególnych 
miastach?

2. Ile środków finansowych przekazano na dofinansowanie odnowy za-
bytków i dzieł sztuki z budżetu państwa, na przykład z budżetu Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, w latach 2007–2012 poza granice RP?

3. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej planuje prowadzić bądź prowadzi 
prace nad krajowym programem ratowania zabytków oraz regionalnymi pro-
gramami ratowania zabytków na wzór sprawdzonego Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK)?

4. Czy rząd RP prowadzi prace legislacyjne mające na celu likwidację, 
przekształcenie bądź zmianę formy funkcjonowania SKOZK?

5. Czy istnieje zagrożenie dla dalszego funkcjonowania i finansowania 
SKOZK w obecnej postaci?

6. W jakiej sytuacji znajdują się poszczególne wojewódzkie urzędy 
ochrony zabytków? Proszę o analizę finansową oraz analizę niedoborów ka-
drowych w tych instytucjach.

Łączę wyrazy szacunku 
Maciej Klima

Odpowiedź 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 2 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorów Pana Macieja Klimy, Pana Grzegorza 

Wojciechowskiego i Pana Kazimierza Jaworskiego złożone na 50. posiedzeniu Sena-
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tu w dniu 6 marca 2014 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów, dotyczące braku 
odpowiedzi na oświadczenie senatorskie złożone na 42. posiedzeniu Senatu w dniu 
29 października 2013 r., w sprawie informacji w zakresie odnowy zabytków i przywró-
cenia świetności zespołom zabytkowym oraz odnowy dzieł sztuki, uprzejmie informuję, 
że pismem z dnia 3 marca 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielił 
odpowiedzi na pytania zawarte w oświadczeniu z dnia 29 października 2013 r., a treść 
odpowiedzi została opublikowana na stronie internetowej Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. W załączeniu przesyłam kopię odpowiedzi z dnia 3 marca 2014 r.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Sekretarz Stanu 
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji w spra-

wie liczby postępowań i zarzutów prokuratorskich postawionych w latach 
2005–2013 wobec ministrów i podsekretarzy stanu, dyrektorów departa-
mentów poszczególnych resortów, urzędników państwowych wysokiego 
szczebla, osób zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach pań-
stwowych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania:

1. Ile jest postępowań, ile zarzutów prokuratorskich skierowano wobec 
wysokich rangą urzędników państwowych, ministrów, sekretarzy stanu, 
podsekretarzy stanu, dyrektorów departamentów, w latach 2007–2012?

2. Ile postępowań prokuratorskich prowadzono w latach 2005–2012 wo-
bec wskazanych osób? Ile z tych postępowań umorzono?

3. Czy osoby, przeciwko którym toczyły się postępowania prokurator-
skie, nadal sprawują swoje funkcje w instytucjach rządowych?

4. Ilu urzędnikom państwowym wysokiego szczebla zostały postawione 
zarzuty korupcyjne w latach 2005–2012? Proszę o informację wraz z podzia-
łem na poszczególne lata.

5. Czy możliwe jest zatrudnianie osób wyższego szczebla w admini-
stracji państwowej oraz wykonywanie przez nie pracy bez wiedzy premiera 
rządu RP lub ministrów o toczących się wobec tych osób postępowaniach 
prokuratorskich?

Łączę wyrazy szacunku 
Maciej Klima

Stanowisko

Warszawa, 14.03.2014 r.

Pan Senator 
Maciej Klima 
za pośrednictwem 
Pana Bogdana Borusewicza 
Marszałka Senatu RP

Szanowny Panie Senatorze,
w związku z nadesłanym w dniu 14 marca 2014 r. oświadczeniem Pana Senatora, 

złożonym na 50. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2014 r., uprzejmie informuję, że 
prokuratura nie dysponuje narzędziami informatycznymi pozwalającymi na wyszuka-
nie danych, do których odnosi się oświadczenie. Z tego powodu ich zebranie będzie 
wymagało badań aktowych spraw z okresu 2005–13, co nie pozwoli na udzielenie 
odpowiedzi na oświadczenie w terminie określonym w art. 49 ust. 5 uchwały Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu (j.t. Dz. U. 
Nr 39 z 2010 r. poz. 542 z późn. zm.).
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Zmuszony jestem przy tym zauważyć, że tego rodzaju badanie, obejmujące sprawy 
z lat 2005–13, obciąży w skali kraju setki prokuratorów, kosztem innych zadań przez 
nich wykonywanych. W związku z tym uprzejmie proszę o rozważenie, czy przekazanie 
tych informacji jest niezbędne.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego

Kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych, ich przetwa-
rzaniem, zasadami zabezpieczania oraz rejestracji zbiorów danych są regu-
lowane przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Akt ten określa 
tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w kartotekach, 
skorowidzach, księgach, wykazach, systemach informacyjnych oraz innych 
zbiorach ewidencyjnych niż wyżej wymienione zbiory. Wspomnianą ustawę 
stosuje się przede wszystkim do podmiotów publicznych (na przykład do 
organów państwowych, organów samorządu terytorialnego). Niemniej jed-
nak na mocy art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy znajduje ona również zastosowanie 
do „osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebę-
dących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku 
z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych 
(…) o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicz-
nych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Osobą przetwarzającą dane osobowe jest administrator danych, który 
obowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony intere-
sów osób, których dane przetwarza. Administrator danych – o ile nie wyko-
nuje tych obowiązków osobiście – wyznacza administratora bezpieczeństwa 
informacji, który w jego imieniu upoważniony jest do nadzoru nad przestrze-
ganiem zasad ochrony bądź do bezpośredniego stosowania środków za-
pewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. Przyjmuje się, 
iż administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba fizyczna, jed-
nak kwestia ta nie została wyrażona expressis verbis w obowiązujących 
przepisach.

W świetle omawianej ustawy wyznaczenie odrębnej funkcji administra-
tora bezpieczeństwa informacji jest zatem fakultatywne, przez co zdarza się, 
że niektóre podmioty (w szczególności prywatne) niechętnie decydują się na 
jej wyodrębnienie. Jak się wydaje, niechęć przedsiębiorców w tym zakresie 
wynika również z faktu, iż obowiązujące przepisy w sposób niepełny opisują 
status administratora bezpieczeństwa informacji.

Przepisy ustawy nie wskazują chociażby wymogów, jakie powinna speł-
niać osoba piastująca funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, 
zakresu czynności, jakie należy jej powierzyć czy wreszcie rodzaju stosun-
ku prawnego, w ramach którego administrator bezpieczeństwa informacji 
powinien wykonywać swoje obowiązki. Konieczne wydaje się zatem, aby 
wzorem państw zachodnich (na przykład Niemiec) zawrzeć w powszechnie 
obowiązujących przepisach stosowne regulacje, odnoszące się do kwestii 
wskazanych powyżej.

Działanie takie w mojej ocenie przyczyni się do poprawy standardów 
ochrony danych osobowych oraz ułatwi przedsiębiorcom właściwe zdefi-
niowanie roli administratora bezpieczeństwa informacji w strukturach or-
ganizacji. Proszę przeto Pana Ministra o rozważenie celowości podjęcia od-
powiedniej inicjatywy ustawodawczej w celu nowelizacji obowiązujących 
przepisów prawa.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2014 r. (sygn. BPS/043-50-2176/14), 

przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Ryszarda Knosalę pod-
czas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r. w sprawie kwestii prawnych 
związanych z ochroną danych osobowych, przedstawiam, co następuje.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dostrzega istotną rolę, jaką pełnią admi-
nistratorzy bezpieczeństwa informacji w polskim systemie ochrony danych osobo-
wych. Są to specjaliści w zakresie ochrony danych, których zadaniem jest wsparcie 
administratora danych w czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobo-
wych. Wraz z rozwojem technologicznym, przetwarzanie danych osobowych stało się 
elementem niezbędnym w działalności wielu przedsiębiorców, dlatego też rola admi-
nistratorów bezpieczeństwa informacji rośnie. Coraz więcej podmiotów, dostrzegając 
wagę zasad należytej ochrony danych osobowych, decyduje się na wyznaczenie takiej 
osoby. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych1, administrator 
danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji (dalej „ABI”), nadzoru-
jącego przestrzeganie zasad ochrony danych, chyba że sam wykonuje te czynności. 
Należy podkreślić, że to administrator danych dokonuje oceny, czy sam jest w stanie 
wypełnić zobowiązania nałożone na niego przez przepisy prawa, czy też w tym celu 
potrzebuje pomocy wyspecjalizowanej osoby. Ponosi też konsekwencje tego wyboru, 
gdyż w przypadku braku wyznaczenia ABI, to na administratorze danych spoczywa 
pełna odpowiedzialność za ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobo-
wych. Stąd coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na wyznaczenie ABI.

Odnośnie do prośby Pana Senatora o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie 
nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, należy zaznaczyć, że czynności takie 
zostały już podjęte. Kwestia wzmocnienia pozycji ABI jest jednym z najważniejszych 
elementów tzw. „IV pakietu deregulacyjnego”, nad którym od maja 2012 r. trwają pra-
ce legislacyjne. Przewiduje on wzmocnienie pozycji ABI, rozwiewa szereg wątpliwości 
(m.in. w zakresie możliwości wyznaczenia zastępcy ABI, czy też jego pozycji w struktu-
rze organizacyjnej przedsiębiorstwa), a także wskazuje wymogi, jakie powinna spełniać 
osoba piastująca funkcję ABI. Ponadto, po wejściu w życie ww. pakietu, wyznaczenie 
ABI ma nieść dla administratora danych dodatkowe udogodnienia – przede wszystkim 
zwolnienie z obowiązku zgłaszania zbiorów danych niesensytywnych do rejestru pro-
wadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Jestem przekonany, że 
zmiany do ustawy o ochronie danych osobowych, które wprowadzi wspomniany pakiet, 
przyczynią się do poprawy standardów ochrony danych osobowych w Polsce.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż aktualnie na forum Unii Europejskiej toczą się 
prace nad reformą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Nowe regula-
cje mają zastąpić obecnie obowiązującą dyrektywę 95/46/WE2, którą do polskiego 
porządku prawnego implementuje ustawa o ochronie danych osobowych. Celem re-

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.).

2 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepły-
wu tych danych (Dz.Urz. L Nr 281, s. 31).
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formy jest przede wszystkim wzmocnienie ochrony danych osobowych obywateli bez 
nadmiernego obciążania przedsiębiorców. Co istotne, rozporządzenie, które w całej 
Unii Europejskiej będzie stosowane bezpośrednio, wprowadza ogólne zasady w za-
kresie ABI, jednocześnie przyznając mu dużą niezależność w stosunku do admini-
stratora danych.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
Roman Dmowski
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Pragnę poruszyć problem związany ze stosowaniem przepisów usta-
wy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dotyczących 
ustalania prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie ko-
rzystania z urlopu wychowawczego. Stosowne przepisy zostały zawarte 
w art. 10 przywołanej ustawy. Określono tam między innymi krąg osób 
uprawnionych do otrzymania wspomnianego dodatku (ust. 1, 4, 5) oraz 
zasady obliczania wysokości dodatku za niepełne miesiące kalendarzowe 
(ust. 3). W ust. 2 wskazano, że „dodatek przysługuje w wysokości 400 zł 
miesięcznie”.

Wspomniane regulacje nie rozstrzygają w sposób jednoznaczny, jak na-
leży traktować przypadki, gdy w wyniku jednego porodu urodzi się więcej 
niż jedno dziecko (na przykład dwojaczki, trojaczki itp.). Wprawdzie z art. 10 
ust. 1 pkt 2 wynika obowiązek wydłużenia okresu pobierania omawianego 
dodatku (nawet do 36 miesięcy kalendarzowych), jeśli opieka sprawowana 
jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 
niemniej jednak nie jest jasne, czy wówczas dodatek w określonej ustawowo 
kwocie przysługuje na każde dziecko, czy też kwota ta ma charakter stały, 
niezależnie od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Potwier-
dzeniem opisanych wątpliwości jest niejednolite orzecznictwo sądów admi-
nistracyjnych rozpatrujących tego rodzaju sprawy.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwości 
podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia tej 
kwestii na gruncie przepisów ustawy.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 9 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 11 marca 2014 r. (znak: BPS/043-50- 

-2177/14), dotyczące tekstu oświadczenia senatora Ryszarda Knosali, złożonego 
podczas 50. posiedzenia Senatu RP, w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dotyczących ustalania prawa do do-
datku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
uprzejmie informuję.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziec-
ka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła 
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi praw-
nemu dziecka (jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką), w okresie korzy-
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stania z urlopu wychowawczego przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Świadczenie to, 
w kwocie 400 zł miesięcznie, przysługuje nie dłużej jednak niż przez okres:

– 24 miesięcy kalendarzowych;
– 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym 

dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
– 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymują-

cym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje ro-
dziców lub opiekunów prawnych dziecka, przysługuje jeden dodatek. Jeden dodatek 
przysługuje niezależnie od liczby wychowywanych dzieci i liczby dzieci urodzonych 
podczas jednego porodu.

Istotą ww. dodatku jest częściowe zrekompensowanie rodzicowi dziecka utraty wy-
nagrodzenia związanej z korzystaniem z bezpłatnego urlopu wychowawczego. Zgodnie 
z art. 186 Kodeksu pracy, niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego 
porodu, pracownikowi przysługuje jeden urlop wychowawczy i z tytułu przebywania 
na tym urlopie wychowawczym wypłacany jest przedmiotowy dodatek, a nie z tytułu 
urodzenia dziecka czy też wychowywania więcej niż jednego dziecka urodzonych pod-
czas jednego porodu. Urodzenie więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, 
nie uprawnia do dwóch urlopów wychowawczych, do dwóch wynagrodzeń z pracy, 
ani do dwóch dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego.

Preferencją w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego po-
rodu, jest możliwość pobierania ww. dodatku przez okres 36 miesięcy, a więc 12 mie-
sięcy dłużej niż w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas porodu. Poza tym, na 
każde z urodzonych dzieci przysługuje zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu urodzenia 
dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Powyższe zasady przyznawania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego funkcjonują od 1 maja 2004 r. tj. od dnia wej-
ścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Opierają się one na analogicznych, 
obowiązujących przez wiele lat, zasadach przyznawania zasiłku wychowawczego na 
podstawie obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. 
o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, 
poz. 651, z późn. zm.).

W związku z powyższym, nie są prowadzone prace nad zmianami ustawy o świad-
czeniach rodzinnych, w wyniku których, osoba przebywająca na urlopie wychowaw-
czym, w ramach tego jednego urlopu, miałaby prawo do więcej niż jednego dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej nie jest 
organem ustalającym w indywidualnych sprawach prawo do zasiłku rodzinnego i do-
datków, ani instancją odwoławczą w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, 
nie ma też wpływu na indywidualne rozstrzygnięcia indywidualnych spraw dokony-
wane przez samorządowe kolegia odwoławcze i sądy administracyjne.

Ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy dotyczącej zasiłku rodzinnego i do-
datków (czy też innych świadczeń rodzinnych), należy do kompetencji organu właści-
wego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania 
osoby ubiegającej się (lub reprezentującego go kierownika/pracownika ośrodka pomocy 
społecznej), który dokonuje rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej, od której 
stronie przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu decyzji.

Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15a ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych, wsparcie rodzin może być także realizowane przez samorząd lokalny po-
przez podwyższenie z własnych środków kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jak i każdego 
innego dodatku do zasiłku rodzinnego. Wiele gmin w Polsce wsparcie dla rodzin wie-
lodzietnych realizuje także w drodze samorządowych kart dużych rodzin.
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Ponadto, Minister Pracy i Polityki Społecznej prowadzi zaawansowane prace nad 
wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która umożliwi korzystanie – na 
terenie całego kraju – przez rodziny posiadające troje i więcej dzieci pozostających na 
utrzymaniu rodziców, ze zniżek proponowanych przez podmioty publiczne i niepu-
bliczne przystępujące do programu rządowego związanego z tą kartą.

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

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Z początkiem 2014 r. wszedł w życie art. 121a ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. Przepis ten został dodany do wspomnianej 
ustawy w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 18 marca 2011 r.

Na mocy wskazanego przepisu przewidziano, że pracownik socjalny 
będzie miał możliwość korzystania z poradnictwa świadczonego przez tak 
zwanych superwizorów pracy socjalnej. Celem przedmiotowego poradnic-
twa, jak wynika z art. 121a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, jest „za-
chowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, utrzymanie wysokiego 
poziomu świadczonych usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia za-
wodowego” pracowników socjalnych.

Ustawa określa, że w celu podjęcia pracy jako superwizor pracy socjal-
nej konieczne jest ukończenie szkolenia z zakresu superwizji pracy socjalnej 
i uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. Dookreślenie tych wymagań pozo-
stawiono ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, któ-
ry w drodze rozporządzenia może określić między innymi minimum progra-
mowe rzeczonego szkolenia, sposób i tryb szkolenia, podmioty uprawnione 
do jego prowadzenia oraz zasady nadzoru merytorycznego nad szkoleniami. 
Ponadto ustawodawca przewidział, że rozporządzenie to powinno określać 
także tryb sporządzania i udostępniania do wiadomości publicznej list certy-
fikowanych superwizorów pracy socjalnej.

Warto zauważyć, że wspomniane rozporządzenie do dziś nie zostało 
wydane. W konsekwencji osoby uczestniczące w różnego rodzaju kursach 
i studiach podyplomowych z zakresu superwizji pracy socjalnej nie mogą 
mieć pewności co do tego, czy zajęcia, na które uczęszczają, okażą się wy-
starczające do podjęcia działalności jako superwizor pracy socjalnej zgodnie 
z przepisami rozporządzenia, które zostanie wydane w przyszłości. Podobne 
wątpliwości wynikają z faktu nieokreślenia w przepisach wykonawczych 
trybu nadawania oraz wzoru certyfikatu superwizora pracy socjalnej.

Wydaje się, że nieprzyjęcie stosownych przepisów wykonawczych, 
o których mowa w art. 121a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, stano-
wi istotne utrudnienie dla właściwego rozwoju superwizji pracy socjalnej. 
Podkreślić przy tym wypada, że wspomniana delegacja ustawowa została 
uchwalona jeszcze w 2011 r., zatem wielu zainteresowanych, na przykład 
pracownicy socjalni, osoby zainteresowane podjęciem pracy jako superwi-
zor pracy socjalnej, liczyło na to, że w momencie wejścia w życie przepisów 
ustawowych dotyczących tego zagadnienia znane będą także właściwe 
przepisy wykonawcze.

Ze względu na to, że delegacja ustawowa wskazuje jedynie na możli-
wość wydania przedmiotowego rozporządzenia, proszę Pana Ministra o roz-
ważenie podjęcia stosownych działań legislacyjnych w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 50. posiedzenia Senatu RP w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 18 marca 
2011 r. – przepis, który wszedł w życie art. 121a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udziela następujących 
wyjaśnień.

Dnia 31 grudnia 2013 r. wszedł w życie art. 121a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) który mówi, że pracownik socjalny ma 
prawo do korzystania z poradnictwa prowadzonego przez superwizorów pracy socjal-
nej, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, utrzyma-
nie wysokiego poziomu świadczonych usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 
zawodowego, w porozumieniu z pracodawcą co do wyboru formy i osoby udzielającej 
porad. W myśl tego artykułu superwizorem pracy socjalnej może być osoba, która 
ukończyła szkolenie z zakresu superwizji pracy socjalnej i uzyskała certyfikat super-
wizora pracy socjalnej.

Art. 121a ust. 3 wprowadził również możliwość wydania przez ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego rozporządzenia określającego:

1) wytyczne i standard dla superwizji pracy socjalnej,
2) minimum programowe dla szkolenia superwizorów pracy socjalnej,
3) sposób i tryb szkolenia superwizorów pracy socjalnej,
4) tryb nadawania certyfikatu superwizora pracy socjalnej i odpłatności za postę-

powanie związane z uzyskaniem certyfikatu,
5) wzór certyfikatu superwizora pracy socjalnej, 
6) tryb sporządzania i udostępniania do wiadomości publicznej list certyfikowa-

nych superwizorów pracy socjalnej,
7) podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia z zakresu superwizji pracy so-

cjalnej,
8) zasady i tryb prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami dla super-

wizorów pracy socjalnej.
Projekt rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej został skierowany do 

uzgodnień wewnątrzresortowych. Po ich zakończeniu projekt zostanie skierowany do 
uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych oraz zamieszczony w Biu-
letynie Informacji Publicznej. Na październik 2014 r. planowane jest wejście w życie 
przedmiotowego rozporządzenia.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że już od 2012 r. prowadzone były prekonsulta-
cje służące przygotowaniu projektu. Prekonsultacje podejmowane były z podmiotami 
realizującymi szkolenia pilotażowe z zakresu superwizji pracy socjalnej biorące udział 
w projekcie 1.20 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i inte-
gracji społecznej. Projekt realizowany jest przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
w ramach Działania 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej 
Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
W ramach tych konsultacji przeprowadzono wizytę w placówkach biorących udział 
w projekcie i rozmowy ze szkoleniowcami i pracownikami socjalnymi uczestniczącymi 
w szkoleniu. Przedstawiciele Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyli w konferencji międzynarodowej dotyczą-
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cej superwizji pracy socjalnej, organizowanej przez Wykonawcę standardu superwizji 
pracy socjalnej, wykonującego to zadanie również w ramach ww. projektu CRZL. Po-
nadto, zagadnienia dotyczące superwizji pracy socjalnej były konsultowane z eksper-
tami (kadrą akademicką kształcącą w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej) 
oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podczas XXIII 
zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej organizowanego w paździer-
niku 2013 roku. Równolegle prowadzone były spotkania grupy roboczej składającej 
się z przedstawicieli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawo-
dowej pracowników socjalnych działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, 
w skład której wchodzą teoretycy i praktycy pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Udział w spotkaniach z organizatorami i uczestnikami szkoleń z zakresu superwi-
zji pracy socjalnej, kadrą akademicką i praktykami pomocy społecznej pozwolił na wy-
pracowanie wstępnych rozwiązań dotyczących standardu superwizji pracy socjalnej 
i szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Efekty prekonsultacji zostały wykorzystane 
w zapisach projektu rozporządzenia.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Elżbieta Seredyn
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Jak wynika z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców, minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych prowadzi rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych 
przez cudzoziemców. W rejestrze tym odnotowuje się zarówno przypadki, 
kiedy do nabycia lub objęcia wymagane jest stosowne zezwolenie, jak i te, 
kiedy ustawa nie przewiduje takiej konieczności. Obowiązek uzyskania 
przedmiotowego zezwolenia dotyczy między innymi cudzoziemców będących 
obywatelami państw stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
albo Konfederacji Szwajcarskiej, jeśli chcą oni nabyć w naszym kraju nieru-
chomość rolną lub leśną. Obowiązek ten istnieje przez okres dwunastu lat, 
licząc od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Działając na podstawie art. 4 ustawy, minister właściwy do spraw we-
wnętrznych „przedstawia Sejmowi corocznie, w terminie do dnia 31 marca, 
szczegółowe sprawozdanie z realizacji ustawy, a w szczególności o liczbie 
udzielonych zezwoleń, rodzaju i obszarze oraz terytorialnym rozmieszczeniu 
nieruchomości, których one dotyczą, a także liczbie decyzji odmawiających 
udzielenia zezwolenia”. Sprawozdanie to sporządzane jest w dużej mierze 
w oparciu o dane zgromadzone w rejestrze.

Na tym gruncie pojawia się jednak problem dotyczący właściwego ewi-
dencjonowania niektórych transakcji. Dotyczy to w szczególności przypad-
ków, kiedy cudzoziemiec staje się właścicielem nieruchomości rolnych nieja-
ko pośrednio, w drodze nabycia udziałów w spółce prawa handlowego, która 
jest właścicielem nieruchomości rolnych. Warto w tym miejscu zauważyć, że 
zgodnie z art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy czynność ta nie wymaga uzyska-
nia zezwolenia. Sytuacja jest jeszcze bardziej klarowna, gdy spółka krajo-
wa staje się spółką kontrolowaną, a więc, mówiąc w uproszczeniu, spółką 
z większościowym udziałem cudzoziemców. Jak się okazuje, obowiązujące 
przepisy nie są wystarczające do właściwego odnotowania w rejestrze tego 
typu okoliczności skutkujących w istocie uzyskaniem przez cudzoziemców 
prawa własności do wspomnianych kategorii nieruchomości.

Nieprawidłowość ta została potwierdzona w toku kontroli przeprowa-
dzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. W informacji o wynikach kontroli pod 
nazwą „Sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa przez oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w Szcze-
cinie, Warszawie i Wrocławiu” czytamy między innymi, iż „analizując proce-
sy zachodzące na rynku wtórnym nieruchomości, NIK ustaliła, że w latach 
2011–2012 powierzchnia nieruchomości należących do spółek z o.o., w któ-
rych większościowe udziały nabyli cudzoziemcy reprezentujący głównie ka-
pitał holenderski, duński oraz luksemburski, wyniosła na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego 1.579,9 ha, a w województwie zachodniopomorskim 
– 4.576,9 ha”. Wartości będące przedmiotem ustaleń poczynionych w toku 
kontroli przekraczają zatem kilkukrotnie wartości zawarte w przedstawio-
nych Sejmowi sprawozdaniach ministra dotyczących wskazanego okresu 
(dane ujęte w sprawozdaniu: w województwie dolnośląskim – 397,0 ha, 
a w zachodniopomorskim – 1.505,7 ha).

Ze względu na przedstawioną sytuację, proszę Pana Ministra o podję-
cie, w ramach posiadanych kompetencji, stosownych działań legislacyjnych 
w celu przyjęcia odpowiednich rozwiązań umożliwiających właściwe i peł-
ne ewidencjonowanie w rejestrze transakcji nabywania przez cudzoziem-
ców udziałów spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych, o czym 
mowa w niniejszym oświadczeniu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Odpowiedź

Warszawa, 25 marca 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2014 roku (sygn. BPS/043-50- 

-2179/14), przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana 
Ryszarda Knosalę podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 roku 
w sprawie ewidencjonowania nabywania przez cudzoziemców udziałów spółek bę-
dących właścicielami nieruchomości rolnych, uprzejmie przedstawiam następujące 
informacje.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j.: Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 z późn. 
zm.), Minister Spraw Wewnętrznych prowadzi rejestry nieruchomości, udziałów 
i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców, na podstawie wypisów aktów 
notarialnych dotyczących czynności prawnych, na mocy których cudzoziemcy na-
byli nieruchomości oraz nabyli lub objęli udziały lub akcje w spółkach będących 
właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, prawomocnych od-
pisów orzeczeń sądów, mocą których nastąpiło nabycie nieruchomości przez cu-
dzoziemców, a także odpisów postanowień o dokonaniu wpisu do rejestru przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącego nabycia albo objęcia udzia-
łów lub akcji w spółkach posiadających nieruchomości na terytorium RP przez 
cudzoziemców.

Zasadniczym źródłem informacji o nabytych przez cudzoziemców nieruchomo-
ściach są zatem dla Ministra Spraw Wewnętrznych wypisy aktów notarialnych prze-
syłane przez notariuszy oraz postanowienia sądów, a w zakresie nabycia albo objęcia 
udziałów lub akcji w spółkach posiadających nieruchomości na terytorium RP przez 
cudzoziemców – postanowienia sądów o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców, poza ww. dokumentami otrzymywanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
od notariuszy i sądów, nie zawiera obecnie przepisów dających możliwość podej-
mowania działań mających na celu ustalenie czy doszło do nabycia nieruchomości, 
udziałów lub akcji w spółce posiadającej nieruchomości w Polsce oraz prawidłowości 
takiego nabycia.

Odnosząc się do podniesionej w wystąpieniu problematyki „pośredniego” na-
bycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przez cudzo-
ziemców w drodze objęcia lub nabycia akcji lub udziałów w spółkach będących 
właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, także rolnych i leś- 
nych położonych w Polsce, uprzejmie informuję, że zawarcie umowy z udziałem 
cudzoziemca, na podstawie której staje się on udziałowcem lub akcjonariuszem 
w spółce posiadającej nieruchomości nie oznacza, że staje się on ich właścicielem 
lub wieczystym użytkownikiem. Prawo to nadal przysługuje spółce, a przedmiotem 
takiej transakcji są zawsze akcje lub udziały tej spółki. Należy wskazać, że w świet-
le przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie funkcjo-
nuje pojęcie „pośredniego nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego 
nieruchomości” i ww. ustawa nie reguluje takiej możliwości poprzez objęcie akcji 
lub udziałów danej spółki przez osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa pol-
skiego lub osobę prawną kontrolowaną kapitałem zagranicznym. Właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym jest ten podmiot, któremu prawo własności przysługuje 
bezpośrednio i jest potwierdzone wpisem do księgi wieczystej prowadzonej dla nie-
ruchomości.
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Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie poinformować, że w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych rozpoczęto wstępne analizy dotyczące zasadności ewentualnych 
zmian regulacji prawnych w omawianym zakresie, przy czym podkreślenia wymaga, iż 
ewentualna zmiana musiałaby obejmować przepisy szeregu ustaw.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Stanisław Rakoczy 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Każda osoba, przeciwko której toczy się postępowanie karne, powinna 
korzystać z prawa do obrony na wszystkich etapach postępowania. Wska-
zane uprawnienie polega między innymi na możliwości posiadania obrońcy. 
Podkreśla się, iż to prawo jest fundamentem rzetelnego procesu. Przedsta-
wiona powyżej zasada obecnie zostaje istotnie ograniczona. Art. 22 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy, określający prawo 
do udziału w posiedzeniu sądu, stanowi bowiem, iż: „prokurator, skazany 
oraz jego obrońca (...) mają prawo wziąć udział w posiedzeniu, gdy ustawa 
tak stanowi”. Powyższa regulacja, umożliwiająca udział pełnomocnika w po-
siedzeniu jedynie w przypadkach wymienionych expressis verbis w ustawie, 
zdaje się w sposób istotny ograniczać prawo do obrony. Na mocy kodeksu 
karnego wykonawczego pełnomocnik może obecnie wziąć udział w posie-
dzeniu toczącym się w przedmiocie zwolnienia warunkowego, zarządzenia 
wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, odroczenia lub przerwy 
w jej wykonaniu, odwołania zawieszenia wykonania kary, warunkowego 
zawieszenia, zarządzenia wykonania i orzeczenia o wykonaniu zastępczej 
kary pozbawienia wolności w przypadku, gdy skazany uchyla się od wyko-
nania kary ograniczenia wolności lub nałożonych obowiązków.

Redakcję obowiązujących przepisów prawa należy odnieść przede 
wszystkim do osób, wobec których stosowany jest środek zabezpieczają-
cy w postaci umieszczenia w leczniczym zakładzie zamkniętym. Należy 
zatem wskazać, iż sprawca, wobec którego ma zostać orzeczony środek 
zabezpieczający polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psy-
chiatrycznym, został pozbawiony uprawnienia do skorzystania z pomocy 
pełnomocnika w przedmiotowym posiedzeniu. Rola obrońcy zostaje zatem 
istotnie ograniczona. Obecne uregulowanie wydaje się niepokojące z racji 
tego, iż w przypadku, gdy rozstrzygają się losy skazanego, jeśli chodzi o po-
zbawienie wolności, powinien on korzystać z pomocy profesjonalnego pełno-
mocnika. Podnoszą się głosy, iż art. 204 kodeksu karnego wykonawczego 
stanowi swoistą lukę prawną. Obecne uregulowanie należy zatem ocenić 
negatywnie.

W związku z przedstawionymi wątpliwościami zwracam się do Pana 
Ministra o podjęcie odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej w celu dokonania 
zmian we wskazanym zakresie. Ekonomika procesowa nie powinna bowiem 
być przesłanką ograniczającą prawo oskarżonego do rzetelnego procesu 
również na etapie postępowania wykonawczego.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Odpowiedź

Warszawa, 10 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana senatora Ryszarda Knosali, złożonym podczas 

50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r., przesłanym przy piśmie z dnia 
11 marca 2014 r., dotyczącym udziału obrońcy w posiedzeniach sądu w sprawach 
karnych wykonawczych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Ogólne zasady udziału uczestników postępowania karnego wykonawczego w po-
siedzeniach sądowych reguluje art. 22 k.k.w. Mają oni prawo wziąć udział w posie-
dzeniu, gdy ustawa tak stanowi (§1). Natomiast niestawiennictwo tych osób, należycie 
zawiadomionych o terminie i celu posiedzenia, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, 
z wyjątkiem obrońcy obligatoryjnego, chyba że sąd orzeka na korzyść lub zgodnie 
z wnioskiem skazanego (§1a).

Z kolei art. 204 k.k.w., regulujący orzekanie przez sąd w przedmiocie dalszego 
stosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia sprawcy w zakładzie 
zamkniętym, nie przewiduje wprost uprawnienia stron do wzięcia udziału w tym po-
siedzeniu. W związku z tym powstała wątpliwość co do istnienia tego uprawnienia – 
i odpowiadającego mu obowiązku sądu zawiadomienia ich o terminie posiedzenia.

Wskazana problematyka stała się kanwą wypowiedzi Sądu Najwyższego, który 
w postanowieniu z dnia 27 lutego 2013 r., I KZP 27/12, LEX nr 1282440, uznał, że 
obrońca obligatoryjny ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniu, którego przedmiotem 
jest dalsze stosowanie środka zabezpieczającego wymienionego w art. 94 §1 k.k., chyba 
iż sąd orzeka na korzyść lub zgodnie z wnioskiem skazanego. W uzasadnieniu przyję-
tego poglądu Sąd Najwyższy wskazał, że odnosząca się do dalszego stosowania środka 
zabezpieczającego wymienionego w art. 94 §1 k.k. regulacja art. 204 §1 k.k.w. stano-
wi przede wszystkim normę kompetencyjną, która nakłada na sąd uszczegółowiony 
obowiązek okresowej kontroli zasadności pobytu internowanego w zakładzie psychia-
trycznym. Wszelkie zaś podstawy podejmowania we wskazanym przedmiocie decyzji 
ulokowano w przepisach art. 94 k.k. oraz w art. 93 k.k., które zawierają odniesienie 
tak do „pierwotnego” orzeczenia o umieszczeniu sprawcy w odpowiednim zakładzie 
psychiatrycznym (art. 94 §1 k.k.), jak i do rozstrzygnięcia o zwolnieniu sprawcy, jeżeli 
jego pozostawanie w zakładzie nie jest konieczne, a w przeciwnym razie o dalszym sto-
sowaniu tego środka (art. 94 §2 k.k.), jak też i decyzji o ponownym jego umieszczeniu 
w zakładzie (art. 94 §3 k.k.). Ujęcie to stwarza podstawy do przyjęcia wniosku, że w za-
kresie orzekania w postępowaniu wykonawczym na podstawie art. 94 §2 k.k. odpo-
wiednie zastosowanie powinien mieć przepis art. 339 §5 k.p.k. Jego treść odnosi się do 
posiedzenia sądu mającego za przedmiot orzeczenie omawianego środka zabezpiecza-
jącego na podstawie art. 94 k.k. i przewiduje w nim m.in. udział obrońcy. Można zatem 
stwierdzić, że art. 94 §2 k.k. stanowi ustawową podstawę (art. 22 §1 k.k.w.) udziału 
obrońcy (także prokuratora) w posiedzeniu mającym za przedmiot orzeczenie o dalszej 
internacji w zakładzie psychiatrycznym (art. 204 §1 k.k.w.), jak przewiduje art. 339 §5 
k.p.k. stosowany odpowiednio w postępowaniu wykonawczym (art. 1 §2 k.k.w.).

Powyższe stanowisko jest zasadniczo podzielane w orzecznictwie (por. np. posta-
nowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 października 2012 r., II AKo 
128/12, LEX nr 1220425), choć w judykaturze pojawiają się również zapatrywania 
odmienne (por. np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 listopada 
2012 r., II AKzw 1193/12, KZS 2012, z. 11, poz. 66).

Mając na względzie wagę przedmiotowej problematyki, w szczególności z uwagi 
na zakres ingerencji izolacyjnego środka zabezpieczającego w sferę wolności oraz ko-
nieczność zapewnienia możliwie szerokiego prawa do obrony w tym postępowaniu, 
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w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace nad projektem stosownych zmian Ko-
deksu karnego wykonawczego, zmierzających m.in. do wyraźnego zobowiązania pro-
kuratora i obrońcy obligatoryjnego do udziału w posiedzeniu sądu dotyczącym dalsze-
go stosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia sprawcy w zakładzie 
zamkniętym. Wyniki tych prac wpłynęły również na kształt projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który został przyjęty przez 
Komitet Rady Ministrów. W projekcie tym proponuje się nadać art. 204 §1 i 2 k.k.w. 
następujące brzmienie:

„Art. 204 §1. Jeżeli wobec sprawcy orzeczono pobyt w zakładzie psychiatrycznym, 
sąd nie rzadziej niż co 6 miesięcy orzeka w przedmiocie dalszego stosowania tego środ-
ka, a w wypadku uzyskania opinii, że dalsze pozostawanie sprawcy w zakładzie nie 
jest konieczne – bezzwłocznie. W razie potrzeby sąd zasięga opinii innych biegłych.

§2. W posiedzeniu w przedmiocie dalszego stosowania pobytu sprawcy w zakładzie 
psychiatrycznym obowiązkowy jest udział:

1) prokuratora,
2) obrońcy w wypadkach określonych w art. 8 §2, chyba że sąd orzeka na korzyść 

lub zgodnie z wnioskiem skazanego”.
Projekt expressis verbis wprowadza zatem obligatoryjny udział obrońcy sprawcy, 

wobec którego orzeczono pobyt w zakładzie psychiatrycznym, w posiedzeniu sądu 
w przedmiocie dalszego stosowania tego środka zabezpieczającego. Od wskazanego 
wymogu będzie można odstąpić – co zharmonizowane jest z ogólną zasadą z art. 22 
§1a k.k.w. – jedynie w sytuacji, gdy sąd orzeka na korzyść lub zgodnie z wnioskiem 
skazanego (sprawcy). Unormowanie to wyłącza zatem możliwość orzekania przez sąd 
w tym przedmiocie na niekorzyść skazanego (sprawcy) pod nieobecność obrońcy na 
posiedzeniu. W konsekwencji, zgodnie z art. 22 §1 zd. drugie k.k.w., analogiczne za-
sady co do obowiązku stawiennictwa obrońcy należy stosować w odniesieniu do po-
siedzenia sądu odwoławczego.

Ustawodawca istotnie zmienił zasady udziału stron i innych uczestników postępo-
wania wykonawczego w posiedzeniach sądu, nowelizując z dniem 1 stycznia 2012 r. 
ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1431) art. 22 k.k.w. Intencją tych zmian 
było dążenie do przyspieszenia i usprawnienia postępowania wykonawczego, a nie 
ograniczanie prawa do obrony osób, wobec których stosuje się środki zabezpieczające. 
Wyłączenie udziału obrońcy w postępowaniu przed sądem w niektórych kategoriach 
spraw nie będzie miało bowiem zastosowania do tej grupy uczestników. Poza propo-
zycją znowelizowania art. 204 k.k.w. należy też wspomnieć o przewidzianej w przed-
miotowym projekcie propozycji dodania art. 199b k.k.w., dotyczącego postępowania 
w sprawie wniosku o orzeczenie, zmianę lub uchylenie środka zabezpieczającego. 
Zgodnie z §3 tego artykułu w posiedzeniu sądu ma obowiązek brać udział obrońca 
skazanego (sprawcy), na zasadach wskazanych w art. 22 §1a k.k.w.

Zaznaczyć wreszcie wypada, że stosownie do art. 8 §2 pkt 2 k.k.w. skazany, co do 
którego stosuje się środki zabezpieczające, objęty jest obroną obligatoryjną ze względu 
na wystąpienie przesłanki uzasadnionej wątpliwości co do jego poczytalności. Ma on 
zatem zapewnioną permanentną pomoc prawną w związku ze wszystkimi czynnościa-
mi sądowymi związanymi z wykonywaniem środka zabezpieczającego.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

W §6 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w spra-
wie komunalnych osadów ściekowych określono zasady przeprowadzania 
badań metodami referencyjnymi gruntów, na których mają być stosowane 
komunalne osady ściekowe. Przepis ten określa między innymi wymaga-
ny zakres badań oraz sposób pozyskania próbek do badań. Prawodawca 
odniósł się w ust. 2 także do właściwego czasu przeprowadzenia badania 
postanawiając, że „badania gruntów wykonuje się każdorazowo przed za-
stosowaniem komunalnych osadów ściekowych”.

Jak się wydaje, celem przyjęcia takiego zapisu było zagwarantowanie, 
aby przed zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych ustalić, czy 
i w jakim zakresie jest to dopuszczalne na danym terenie, biorąc pod uwagę 
aktualną charakterystykę chemiczną gleby. Oczywiście nadrzędnym celem 
tych zabiegów jest ochrona nawożonych gruntów przed skażeniem.

W praktyce okazuje się jednak – jak dowiodła Najwyższa Izba Kontro-
li w kontroli zagospodarowania osadów powstających w oczyszczalniach 
ścieków komunalnych w latach 2011–2012 – że właściwe podmioty bardzo 
różnie interpretują dyspozycję zawartą w §6 ust. 2. Pomijając przypadki 
oczywistego naruszenia rzeczonego przepisu, w toku kontroli wielokrotnie 
stwierdzono, że stosowne badanie przeprowadzone zostało nawet z kilku-
miesięcznym wyprzedzeniem. Wydłużenie czasu, jaki upłynął od momentu 
przeprowadzenia badania do momentu zastosowania osadów, skutkowało 
zwiększeniem ryzyka zmiany składu badanego gruntu (na przykład wsku-
tek przeprowadzenia na nim różnego rodzaju zabiegów agrotechnicznych). 
Wydaje się zatem, że w obecnym stanie prawnym możliwe jest formalne 
spełnienie wymogu prawnego, które w istocie nie czyni jednak zadość jego 
ratio legis.

Dlatego proszę Pana Ministra o rozważenie zmiany analizowanego §6 
ust. 2 rozporządzenia poprzez doprecyzowanie terminu przeprowadzenia 
badania gruntu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 3 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana senatora Ryszarda Knosali przekazanym pismem 

z dnia 11 marca 2014 r., znak: BPS/043-50-2181/14 w sprawie badania gruntów 
przed zastosowaniem na nich komunalnych osadów ściekowych, poniżej przedsta-
wiam stanowisko w przedmiotowym zakresie.
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Odnosząc się do kwestii komunalnych osadów ściekowych należy podkreślić, że 
stanowią one jeden z rodzajów odpadów, stąd też podlegają przepisom ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), która zastąpiła 
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, 
z późn. zm.).

Poza regulacjami dotyczącymi ogólnych zasad gospodarowania odpadami, przepi-
sy art. 96 ustawy o odpadach oraz regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 137, poz. 924) w sposób szczególny odnoszą się do kwestii obejmują-
cej odzysk komunalnych osadów ściekowych, polegający na ich stosowaniu na po-
wierzchni ziemi lub wprowadzaniu do gleby (głównie użytkowanej rolniczo).

Należy pamiętać, że celem odzysku komunalnych osadów ściekowych na po-
wierzchni ziemi jest wykorzystanie cennych właściwości agronomicznych oraz po-
tencjału nawozowego komunalnych osadów ściekowych. Jednak, wprowadzanie tych 
składników do gleby wraz z osadem powinno wpisywać się w ogólnie obowiązują-
ce zasady nawożenia przy jednoczesnym respektowaniu zasad ochrony środowiska, 
w tym m.in. ochrony gleb i wód. Zatem, określenie dawki oraz przeprowadzenie badań 
określających jakość osadu są niezwykle istotne dla spełnienia i zachowania celu sto-
sowania komunalnych osadów ściekowych do gleb.

Warto zwrócić uwagę, że komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na 
gruntach pod warunkiem spełnienia zarówno wymogów określonych w art. 96 usta-
wy o odpadach oraz zawartych w rozporządzeniu w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych. Zawarte w ww. przepisach wymagania określające jakość komunalnych 
osadów ściekowych stosowanych do gleby mają zagwarantować bezpieczne dla zdro-
wia i życia ludzi ich stosowanie. Warunkiem stosowania komunalnych osadów ście-
kowych jest przestrzeganie określonych w rozporządzeniu w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych, dopuszczalnych zawartości metali ciężkich w osadach oraz brak 
obecności bakterii z rodzaju Salmonella i żywych jaj pasożytów jelitowych. W przed-
miotowym rozporządzeniu określone zostały również dopuszczalne zawartości metali 
ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu, na którym mają być stosowane komunalne 
osady ściekowe.

Odnosząc się do kwestii wykonywanych niezgodnie z przepisami badań gruntów, 
na których komunalne osady ściekowe maja być zastosowane, uprzejmie wyjaśniam, 
że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o odpadach odpowiedzialność za prawidłowe stoso-
wanie komunalnych osadów ściekowych spoczywa na wytwórcy osadów.

Odnosząc się do propozycji Pana senatora dotyczącej rozważenia zmian w roz-
porządzeniu w sprawie komunalnych osadów ściekowych, poprzez doprecyzowanie 
terminu przeprowadzenia badania gruntu pragnę poinformować, że aktualnie trwają 
prace nad projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (analiza uwag po konsultacjach społecznych), które zastąpi obec-
nie obowiązujące rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w spra-
wie komunalnych osadów ściekowych, co wynika z wejścia w życie nowej ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W projekcie rozporządzenia uszczegółowiono wymagania w zakresie stosowania 
zasady dobrej praktyki rolniczej w dostosowaniu dawki komunalnego osadu ścieko-
wego pod względem zawartości azotu i fosforu do potrzeb pokarmowych roślin. Wpro-
wadzone uszczegółowienie ma na celu ograniczenie stosowania ładunków pierwiast-
ków nawozowych, takich jak azot i fosfor, które występują w komunalnych osadach 
ściekowych i które, zwłaszcza azot, nie tylko mogą spowodować zanieczyszczenie wód 
podziemnych i powierzchniowych, ale również, prowadzić do produkcji roślinności 
o zbyt wysokiej zawartości azotanów. Ponadto skonkretyzowano przepis odnoszą-
cy się do maksymalnego czasu, jaki może upłynąć pomiędzy przywozem osadu na 
nieruchomość gruntową, a zmieszaniem go z gruntem, co wynika z pojawiających 
się problemów interpretacyjnych obecnie obowiązującego zapisu – „niezwłocznie”. 
W szczególności przywołany przepis ma zastosowanie przy kontroli rolniczego zago-
spodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych prowadzonych przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska. Projekt rozporządzenia doprecyzowuje także przepis odnoszący 
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się do głębokości poboru próbek do badania gruntu, na którym będą stosowane ko-
munalne osady ściekowe.

Uwaga odnosząca się do potrzeby doprecyzowania przepisu (§6 ust. 2) dotyczące-
go obowiązku „każdorazowego” badania gruntów przed zastosowaniem na nich osa-
dów, zostanie przeanalizowana i uwzględniona w przedmiotowym projekcie rozporzą-
dzenia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad uruchomieniem Funduszu 

Mieszkań na Wynajem. W porozumieniu z Ministerstwem Finansów zostanie 
utworzony fundusz inwestycyjny przeznaczający pieniądze na wynajem ca-
łych budynków z mieszkaniami na wynajem. Mieszkania te mają być zloka-
lizowane w dużych miastach takich jak Łódź, Warszawa, Poznań, Kraków 
czy Trójmiasto. Niewątpliwie jest to projekt, który pobudzi rynek najmu na 
wynajem.

Wśród dużych aglomeracji ujętych w Funduszu Mieszkań na Wynajem 
nie wymienia się Bydgoszczy – ósmego miasta w Polsce pod względem li-
czebności mieszkańców. Bydgoszcz niewątpliwie jest największym i najsil-
niejszym ośrodkiem miejskim województwa kujawsko-pomorskiego, posia-
da duży potencjał gospodarczy i demograficzny, który z pewnością pozwala 
na umieszczenie go w pierwszym etapie działań podejmowanych w ramach 
uruchamianego przez BGK projektu.

W Bydgoszczy dynamicznie rozwija się gospodarka – przemysł elek-
tromaszynowy i elektroniczny, branża chemiczna, informatyczna czy prze-
twórstwo tworzyw sztucznych. Na rynku funkcjonują liderzy tacy jak PESA 
Bydgoszcz SA, Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. czy Atos IT Services Sp. z o.o. 
Bydgoszcz to również ważny ośrodek wojskowy z Centrum Szkolenia Sił Po-
łączonych NATO (Joint Force Training Centre), które szkoli żołnierzy NATO.

Powyżej wskazane zostały tylko nieliczne aspekty świadczące o po-
tencjale Bydgoszczy. Jako silny ośrodek miejski województwa kujawsko- 
-pomorskiego Bydgoszcz nieustannie generuje napływ ludności czynnej za-
wodowo. W tej sytuacji dostępność mieszkań stanowi dla miasta priorytet. 
Należy zaznaczyć, że Bydgoszcz zmaga się z takimi samymi problemami 
mieszkaniowymi jak inne ujęte w funduszu miasta, dlatego ważny jest dla 
niej zrównoważony, w stosunku do innych dużych miast Polski, rozwój.

W związku z przedstawioną kwestią proszę o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania.

Co zadecydowało o tym, że Bydgoszcz – największe miasto wojewódz-
twa – nie została ujęta w pierwszym etapie działań Funduszu Mieszkań na 
Wynajem?

Czy liczebność miasta i jego potencjał gospodarczy nie uzasadniają 
uwzględnienia go w planowanym projekcie?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak

Odpowiedź

Warszawa, 31 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Andrzeja Kobiaka 

podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r., nadesłane przy piśmie 
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z dnia 11 marca 2014 r., znak: BPS/043-50-2182/14, w sprawie działań Funduszu 
Mieszkań na Wynajem, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Z informacji otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego przy piśmie z dnia 
25 marca 2014 r. znak: GP-061-6-2014/DK wynika, że Bank prowadzi prace nad 
utworzeniem funduszu inwestycyjnego pod nazwą „Fundusz Mieszkań na Wynajem”. 
Celem Funduszu będzie inwestowanie w nieruchomości z mieszkaniami gotowymi do 
zamieszkania oraz wynajmowania tych mieszkań. Docelową skalę aktywów Funduszu 
szacuje się na 5 mld PLN. Rezultatem działalności inwestycyjnej Funduszu będzie 
portfel kilkuset budynków mieszkalnych z mieszkaniami na wynajem liczący doce-
lowo około 20.000 mieszkań. Utworzenie tego Funduszu jest zatem inicjatywą BGK 
i ma być odpowiedzią na szereg wyzwań stojących przed polską gospodarką i jednym 
ze sposobów zwiększenia mobilności zawodowej społeczeństwa oraz wykreowania zin-
stytucjonalizowanego rynku najmu. Oczekuje się, że realizacja zamierzonego przed-
sięwzięcia pozwoli wykreować zinstytucjonalizowany rynek najmu – czego skutkiem 
powinno być obniżenie kosztów najmu oraz cen mieszkań, a także stworzenie dobrych 
praktyk rynkowych, pobudzić sektor budowlany i uwolnić część atrakcyjnych inwe-
stycyjnie terenów w miastach.

Zgodnie z przyjętymi przez Bank założeniami Fundusz Mieszkań na Wynajem 
jest funduszem komercyjnym i będzie działał na zasadach rynkowych. Planuje się, 
że Fundusz będzie nabywał na rynku budynki mieszkalne (w stanie wykończonym) 
i wynajmował je na zasadach rynkowych przy czynszu pozwalającym uzyskać stopę 
zwrotu na poziomie 4% rocznie. Każda inwestycja w nieruchomość będąca własnością 
Funduszu powinna zapewnić rentowność w długim okresie. Oznacza to, że osiąg-
nięcie celów Funduszu będzie możliwe tylko poprzez inwestowanie tam, gdzie rynek 
mieszkaniowy i rynek najmu jest najbardziej rozwinięty, płynny i dojrzały. Pozwoli to 
osiągnąć inwestorowi, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego, zakładaną stopę 
zwrotu z zainwestowanego kapitału. Zarządzanie nieruchomościami Funduszu odby-
wać się będzie za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych.

BGK wyjaśnił, że wykonane analizy poparte raportami zewnętrznych doradców 
inwestycyjnych pokazały, że zakładana stopa zwrotu może obecnie zostać osiągnię-
ta w sześciu aglomeracjach, w których liczba mieszkańców, mieszkań oddawanych 
do użytku, a co za tym idzie – rynek najmu, jest największy i najbardziej płynny 
w Polsce. Są to Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, a w dalszej kolejności tak-
że Poznań oraz Łódź. Wskazane miasta charakteryzują się (z wyjątkiem Łodzi) naj-
większym potencjałem gospodarczym i demograficznym. Poza możliwością uzyskania 
oczekiwanej stopy zwrotu, wybór miast, w których będą lokowane inwestycje Fun-
duszu, dokonany został z uwzględnieniem także i innych czynników m.in.: uwarun-
kowań demograficznych, czynników ekonomicznych (np. wzrost gospodarczy, rynek 
pracy, inwestycje miast w infrastrukturę społeczną). Każdy projekt w wybranym mie-
ście, będzie poprzedzony wnikliwą analizą zasadności inwestycji w ramach przyjętej 
strategii inwestycyjnej.

BGK poinformował, że wskazane wyżej miasta nie stanowią zbioru zamkniętego 
w planach inwestycyjnych Funduszu. Inne miasta są na bieżąco monitorowane przez 
Bank i będą stanowiły przedmiot zainteresowania Funduszu w miarę zmian na rynku 
budowlanym czy rynku najmu.

Do grona miast, które leżą w kręgu przyszłych zainteresowań Funduszu zalicza się 
również Bydgoszcz.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Dorota Podedworna-Tarnowska
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad przeprowadze-
niem reformy prawa wodnego. W szczególności dotyczą one organów ad-
ministracji publicznej, które odpowiadają za gospodarkę wodną. Planowa-
ne jest utworzenie Zarządu Dorzecza Wisły, któremu podlegać będzie sześć 
urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych. Jednym z podstawowych 
założeń jest zlikwidowanie urzędów żeglugi śródlądowej, Krajowego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej a także regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Szczególnie istotny jest fakt, że położenie miasta Bydgoszcz na skrzy-
żowaniu dwóch międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 sprzyja nie-
ustannemu zainteresowaniu rozwojem żeglugi śródlądowej oraz kreowaniu 
założeń gospodarki wodnej na terenie kraju. Bydgoszcz jest ośrodkiem o du-
żym potencjale w dziedzinie transportu rzecznego oraz branży turystycz-
nej. Nieustannie promowany jest jej wizerunek jako „miasta na wodzie”, nie 
chciałbym więc, żeby Bydgoszcz była pod tym względem ściśle zależna od 
poznańskiej i gdańskiej instytucji i żeby zniwelowana została perspektywa 
rozwoju żeglugi turystycznej i transportowej na drodze wodnej E70.

Nie tylko miasto Bydgoszcz, ale też cały region kujawsko-pomorski staje 
przed ogromną szansą rozwoju i rewitalizacji dróg wodnych. Obecnie Byd-
goszcz tworzy plany powstania Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych w ob-
rębie toru regatowego w Brdyujściu, które będzie miało za zadanie kreowa-
nie polityki aktywizacji oraz efektywne zagospodarowanie rzek.

Bydgoszcz może stać się ośrodkiem naukowego wsparcia dla powstałej 
infrastruktury, szczególnie pod względem tworzenia ekspertyz, opracowań 
naukowych, a także gospodarczego wykorzystania zgromadzonych danych. 
Co więcej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otworzył cał-
kiem nowy kierunek studiów: rewitalizacja dróg wodnych. Pojawiają się też 
pewne informacje o tym, że Bydgoszcz jest brana pod uwagę jako przyszła 
siedziba urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych, ale, jak rozumiem, 
na tym etapie prac legislacyjnych nie planuje się jeszcze umiejscowienia Za-
rządu Dorzecza Wisły.

Obecnie dla Bydgoszczy istotne są natychmiastowe działania, które wy-
eliminują wątpliwości co do powstania w naszym mieście urzędu odpowie-
dzialnego za gospodarkę wodną i żeglugę śródlądową. Wskazuję tym sa-
mym na znaczenie i rangę tego przedsięwzięcia nie tylko dla naszego regio-
nu, ale też całej Polski i w związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź 
na następujące pytania.

Na jakim etapie są prace nad nową ustawą – Prawo wodne?
Kiedy Rada Ministrów podejmie decyzję o powołaniu instytucji Zarząd 

Dorzecza Wisły i czy planuje się ewentualne konsultacje ze stronami zainte-
resowanymi?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Odpowiedź

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W załączeniu przekazuję, odpowiedź na pismo z dnia 11 marca 2014 r., znak: 
BPS/043-50-2183/14, przy którym przekazano oświadczenie Senatora Andrzeja Ko-
biaka, w sprawie prac prowadzonych nad nową ustawą – Prawo wodne.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski

Odpowiedź na oświadczenie pana senatora Andrzeja Kobiaka, 
przekazane pismem z dnia 11 marca 2014 r. znak: BPS/043-50-2183/14.

W odpowiedzi na wystąpienie pana senatora Andrzeja Kobiaka w sprawie stanu 
prac nad nową ustawą – Prawo wodne oraz powołania Zarządu Dorzecza Wisły i pla-
nowanych konsultacji społecznych, przedkładam co następuje.

Projekt założeń do ustawy – Prawo wodne został wysłany w dniu 31 marca 2014 r. 
do Komitetu do Spraw Europejskich oraz przesłany do Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego, a także do Rady Służby Cywilnej.

Po rozpatrzeniu i rekomendacji założeń przez Komitet do Spraw Europejskich 
oraz uzyskaniu stanowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
projekt zostanie skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie do 
Rady Ministrów (wg harmonogramu ma to nastąpić na przełomie kwietnia i maja 
br.). Po przyjęciu założeń przez Radę Ministrów, zgodnie z regulaminem prac Rady 
Ministrów, Rządowe Centrum Legislacyjne opracuje projekt ustawy – Prawo wodne. 
Po uzgodnieniach międzyresortowych oraz przyjęciu przez Komisję do Spraw Eu-
ropejskich i Stały Komitet Rady Ministrów, Rada Ministrów przyjmie projekt nowej 
ustawy – Prawo wodne. Po uchwaleniu przez Radę Ministrów projekt ustawy zostanie 
przesłany do Marszałka Sejmu RP, co według harmonogramu powinno nastąpić do 
końca października 2014 r.

Odnośnie do planowanych konsultacji ze stronami zainteresowanymi, przedmio-
towy projekt założeń był poddany konsultacjom w szczególności: z Marszałkami Woje-
wództw, Dyrektorami Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Woje-
wodami, Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz instytucjami 
naukowymi, organizacjami pozarządowymi czy zrzeszeniami jednostek branżowych. 
W harmonogramie prac nad ww. dokumentem w sierpniu bieżącego roku planowane 
jest przekazanie projektu ustawy do uzgodnień międzyresortowych a także konsulta-
cji publicznych. W ramach organizowanych spotkań zostanie sporządzona informacja 
o uwagach wnoszonych przez konkretne podmioty (tabela rozbieżności), która będzie 
załączona do projektu ustawy.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

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

Szanowna Pani Minister!
Niepokojem mogą napawać informacje publikowane ostatnio przez In-

formacyjną Agencję Radiową (IAR), „Puls Biznesu” oraz portale informacyj-
ne Interia.pl i Onet.pl, mówiące o tym, że Niemcy i Włosi mogą dołączyć do 
międzynarodowego projektu magistrali kolejowej, która od południa Europy 
ominie tereny Polski. Projekt budowy rosyjskiego szerokiego toru przez Sło-
wację do Wiednia, omijającego nasz kraj, staje się niebezpiecznie coraz bar-
dziej możliwy. W Rosji założono spółkę, w której wkład mają też Chiny. Jej 
zadaniem jest transport towarów między Państwem Środka a Europą. Stro-
na włoska rozważa budowę odgałęzienia szerokiego toru z Wiednia, które 
prowadziłoby do regionu Morza Adriatyckiego. Zainteresowani projektem są 
także Niemcy. Może to budzić obawy o to, że część towarów przewożonych 
do tego kraju ominie nasz kraj. W IV kwartale bieżącego roku ma być goto-
we i kompletne studium wykonalności. Realizacja inwestycji, szacowanej na 
4,5 miliarda euro, może rozpocząć się w przyszłym roku, a pierwsze pociągi 
mają pojechać w 2025 r.

Są to bardzo niepokojące sygnały, zwłaszcza trend pozyskiwania euro-
pejskich entuzjastów dla rosyjskich propozycji rozwiązań przebiegu tras ko-
lejowych. Gdyby doszło do realizacji przedstawionego przez stronę rosyjską 
projektu, wówczas mogłaby ulec osłabieniu chęć realizacji projektu popro-
wadzenia magistrali kolejowej na południe Europy przez tereny południowej 
Polski. A w ostatnim czasie dużo mówiło się o budowie takiej magistrali, któ-
ra miałaby przebiegać przez tereny Śląska, chociaż osobiście wydaje mi się, 
że magistrala ta równie dobrze może przebiegać przez tereny Małopolski.

Chcę zapytać:
1. Jak Pani Minister ocenia realność budowy przedmiotowej nowoczes-

nej magistrali kolejowej według rosyjskich propozycji, z pominięciem terenów 
Polski?

2. Jak ewentualna realizacja tej inwestycji wpłynie na czas realizacji 
planowanej linii kolejowej, łączącej północ Europy z południem, linii przebie-
gającej przez tereny naszego kraju?

3. Czy ewentualna budowa magistrali według rosyjskich planów nie bę-
dzie w opinii Pani Minister opóźniała wydania potrzebnych decyzji, a następ-
nie budowy magistrali, linii kolejowej przebiegającej przez nasz kraj?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut



50. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2014 r. 71

Odpowiedź

Warszawa, 4 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta pod-

czas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r. (przekazane pismem 
o sygn.: BPS/043-50-2184/14 z dnia 11 marca 2014 r.), w sprawie projektu budo-
wy szerokotorowej linii kolejowej z Ukrainy przez Słowację do Wiednia z pominię-
ciem terytorium Polski, przedstawiam następujące stanowisko.

Oceniając realność budowy omawianej linii kolejowej należy rozważyć zarówno 
jej aspekt techniczny, jak i finansowy. Przebieg linii kolejowej przez Słowację, kraj 
górzysty, którego powierzchnia zdominowana jest przez liczne pasma Karpat, wpły-
nie na wzrost kosztów realizacji projektu. Co więcej, ukształtowanie terenu deter-
minować będzie geometrię linii kolejowej, potencjalnie powodując ograniczenia w jej 
eksploatacji. Dodatkowo, na techniczny aspekt wpływ mają czynniki o charakterze 
społecznym, związane z ochroną środowiska na wrażliwych przyrodniczo terenach. 
Inwestycja infrastrukturalna w sposób istotny ingerująca w unikatowe zasoby przy-
rodnicze Karpat oraz (w mniejszym stopniu) Alp wymagać będzie podjęcia stosownych 
działań kompensacyjnych, które w sposób oczywisty będą musiały zostać wkalkulo-
wane w koszty projektu. Z omawianych względów, potoki ładunków wygenerowane 
i ewentualnie przejęte przez podmioty obsługujące linię musiałyby być znaczne – tak, 
aby pokryć wszystkie koszty realizacji całego przedsięwzięcia. Ponadto, przewoźni-
cy kolejowi, funkcjonujący na wybudowanej linii, musieliby oferować konkurencyjny 
względem transportu morskiego i drogowego czas dostawy towarów dostarczanych 
z Chin, głębi Rosji i Ukrainy do Europy Centralnej oraz równie atrakcyjne ceny swoich 
usług. W przypadku linii przebiegającej w większości w terenie górzystym byłoby to 
zaś poważnie utrudnione.

Pozwolę sobie również zwrócić uwagę na fakt, iż wykorzystanie linii kolejowej ukie-
runkowanej na obsługę importu z Chin i Rosji do Unii Europejskiej byłoby utrudnione 
w odniesieniu do unijnego eksportu do tych krajów, ze względu na jego strukturę, 
w której dominują produkty zaopatrzenia sektora maszynowego, pojazdów drogowych, 
towarów luksusowych oraz branży IT. W związku z tym, można założyć, że istotna 
część pociągów kursujących po omawianej linii wykonywałaby przewozy o charakte-
rze wahadłowym – kursując w jedną stroną w stanie ładownym, a w drugą w stanie 
próżnym. Obniżałoby to efektywność korzystania z linii, a tym samym negatywnie 
rzutowało na pozycję konkurencyjną obsługujących ją przewoźników.

Należy również dostrzec polityczny kontekst projektu. Plany strony rosyjskiej nie 
są jednoznacznie określone w odniesieniu do omawianej linii właśnie ze względu na 
fakt, iż będzie to inwestycja kosztowna. Niezbędne jest pozyskanie partnerów w Unii 
Europejskiej, którzy byliby w stanie współfinansować realizację projektu. Pozostaje to 
utrudnione, ponieważ nawet nie wszystkie państwa unijne przez które przebiegałaby 
linia skorzystałyby z efektów jej eksploatacji. Wydaje się, że jej głównymi beneficjenta-
mi byłyby przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w Austrii. Inwestycja nie ma 
wsparcia ani politycznego, ani finansowego ze strony Komisji Europejskiej. Z punktu 
widzenia interesów Unii Europejskiej, byłby to bowiem projekt w dużej mierze uza-
leżniający część prowadzonej przez nią wymianę handlową i towarową od sytuacji 
politycznej panującej w Rosji oraz na Ukrainie.

Z przedstawionych powyżej powodów, znacznie bardziej korzystny pozostaje model 
transportowy, w którym unijny import oraz eksport na Daleki Wschód obsługiwane 
są przede wszystkim przez polskie porty morskie (głównie Gdańsk, Gdynię, Szczecin 
i Świnoujście) oraz linie kolejowe: nadodrzańską i magistralą węglową, a także ciąga-
mi E/C-E 30 oraz E/C-E 20 dla klasycznej realizacji przewozów kolejowych w relacji 
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wschód – zachód, w tym intermodalnych. Prace na południkowych ciągach kolejowych 
zaplanowano do realizacji w perspektywie 2014–2020 ze środków UE. Takie podejście 
zastosowano również do ciągów E/C-E 30 oraz E/C-E 20. W efekcie podjętych działań 
inwestycyjnych, przepustowość linii wzrośnie, co umożliwi lepsze ich wykorzystanie 
przez przewoźników kolejowych oraz skonstruowanie korzystniejszej oferty przewozo-
wej. Zasadniczym uzupełnieniem takiego modelu pozostają przewozy towarowe wyko-
nywane na linii kolejowej nr 65 (Linii Hutniczej Szerokotorowej).

Wyjaśniam, iż obecnie około 1% wymiany towarowej z Azji do Europy wykonywane 
jest transportem kolejowym. Wynika to z faktu, iż transport morski, mimo dłuższego 
czasu dostawy, pozostaje znacznie bardziej efektywniejszy, ponieważ jednorazowo jest 
w stanie przewieźć znacznie większą masę ładunków. Z tego powodu, transport kole-
jowy nie będzie w stanie samodzielnie przejąć większości potoków na tym kierunku, 
nawet pomimo inwestycji inicjowanej przez stronę rosyjską. Korzystniejszy pozostaje 
model, w którym przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury współpracują z pol-
skimi portami morskimi oraz uzupełniają ich ofertę, zamiast dążyć do zajęcia ich 
pozycji rynkowej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
Zbigniew Klepacki 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnio dość dużo czasu poświęcono dyskusji na temat procedur zwią-

zanych z udostępnianiem pacjentom ich kartotek z historią leczenia w sy-
tuacji gdy przenoszone są siedziby przychodni bądź przychodnie są reor-
ganizowane, co zdarza się dosyć często. Pacjenci skarżą się, że wówczas 
mają utrudniony dostęp do dokumentacji medycznej. Według prawników 
ekspertów, można mówić o luce w przepisach dotyczących dokumentacji me-
dycznej, skutkiem czego historia choroby – jak to się określa – nie wędruje 
za pacjentem. Taki stan rzeczy może doprowadzić do naruszenia ciągłości 
leczenia. Bywa, że na skutek reorganizacji przychodni pacjenci ponownie 
muszą się zapisywać do lekarza rodzinnego, prosić o skierowanie i ponow-
nie ustawiać się w kolejce do lekarza specjalisty.

O prawdziwym kuriozum można mówić w sytuacji, gdy kierownik reor-
ganizowanej bądź likwidowanej placówki medycznej odmawia pacjentowi 
wydania oryginalnej dokumentacji, tłumacząc się koniecznością zatrzyma-
nia kartotek w razie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, ale chętnie 
wydaje kopie dokumentów. W wielu placówkach stosujących tego typu 
praktyki chętnie wydaje się odpisy z dokumentacji, ale cena jednej strony 
odpisu oscyluje w granicach od 7 zł do 9 zł. Łatwo wyobrazić sobie te kwoty, 
gdy pacjent potrzebuje kilkunastu bądź kilkudziesięciu stron dokumentacji 
medycznej.

Eksperci uważają, że §76 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej wyraźnie wskazuje na to, że 
w sytuacji, gdy zadania placówki medycznej przejmuje inna lecznica, ta 
ostatnia przejmuje też dokumentację.

Luka prawna w tym obszarze polega na interpretacji tego przepisu przez 
wielu kierowników placówek medycznych, uważających, że dokumentacja 
nie może być przenoszona automatycznie w inne miejsce, gdyż nie wiadomo, 
czy w tym nowym miejscu dany pacjent będzie chciał się leczyć.

W związku z tym chcę zapytać:
1. Czy Pan Minister rozważa możliwość doprecyzowania już istniejących 

bądź wydania nowych rozporządzeń, dzięki którym – jak to mawiają eksper-
ci – dokumentacja medyczna z historią choroby pacjenta zawsze wędrowa-
łaby za pacjentem do placówki, w której podejmuje on leczenie? Chodzi o to, 
aby pacjent nie musiał samodzielne troszczyć się o kompletowanie przedmio-
towej dokumentacji.

2. Czy jest możliwe wydanie przez Pana Ministra wytycznych, które 
określałyby minimalną stawkę kwotową za wydanie odpisu z dokumentacji 
medycznej na poziomie znacznie niższym od kwot przywołanych w moim 
oświadczeniu?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Odpowiedź

Warszawa, 2014.03.28

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora Stanisława Koguta, przesłanego 

przy piśmie znak BPS/043-50-2185/14, z dnia 11 marca 2014 r„ dotyczącego postę-
powania z dokumentacją medyczną w przypadku reorganizacji albo likwidacji placów-
ki medycznej, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.), podmiot udzie-
lający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostęp-
niać dokumentację medyczną. Zgodnie z §72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177), dokumentacja wewnętrzna 
jest przechowywana przez podmiot, który ją sporządził. Kierownik podmiotu jest od-
powiedzialny za zapewnienie warunków zabezpieczających dokumentację medyczną 
przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych, 
jak również za udostępnianie jej pacjentom i innym uprawnionym podmiotom, przez 
okres określony w art. 29 ustawy (co do zasady wynosi on 20 lat, od końca roku ka-
lendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu). Obowiązek ten ciąży na pod-
miocie udzielającym świadczeń zdrowotnych, niezależnie od zmian organizacyjnych 
w ramach tego podmiotu, czy zmiany miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Jeśli 
zatem likwidowana jest komórka organizacyjna (np. oddział, poradnia), zaś podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych nadal funkcjonuje, ma on obowiązek przechowy-
wania oryginałów dokumentacji medycznej (także jako dowód w razie ewentualnych 
przyszłych roszczeń pacjentów albo kontroli) i udostępniania jej pacjentom. Tylko 
w przypadku likwidacji i wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą, całego podmiotu leczniczego, dokumentacja medyczna jest przekazywana 
do podmiotu, który przejął jego zadania, zgodnie z §76 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Pacjent, który zamierza kontynuować leczenie w innym podmiocie leczniczym 
może wystąpić o udostępnienie kopii swojej dokumentacji medycznej w całości lub 
w części i przekazać ją temu podmiotowi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 li-
stopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 159, z późn. zm.) za sporządzenie kserokopii, odpisu albo wyciągu dokumentacji 
medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę. Maksy-
malna wysokość opłaty jest określona w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (w przypadku kserokopii jest to obecnie ok. 0,76 zł za jedną stronę). O udo-
stępnienie dokumentacji medycznej, niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczeń 
zdrowotnych, na zasadach określonych w ww. ustawie może również wystąpić pod-
miot, w którym pacjent kontynuuje leczenie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Warczyński



50. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2014 r. 75

Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W roku 2009 prezydent Lech Kaczyński przedłożył projekt ustawy 

o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowa-
nym w latach 1939–1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radziec-
kich. Projekt ten zakładał przyznanie osobom represjonowanym przez wła-
dze sowieckie świadczenia substytucyjnego w kwocie 400 zł za każdy pełny 
miesiąc trwania represji, łącznie jednak nie więcej niż 30 tysięcy zł.

Zgodnie z projektem ustawy, świadczenia te miałyby być przyznawane 
na mocy decyzji kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych na wniosek osoby zainteresowanej i wypłata świadczeń mia-
łaby być realizowana przez tenże urząd. Zgodnie z ustawą, za represję miało 
być uznawane przebywanie z przyczyn politycznych, religijnych i narodowo-
ściowych w obozach internowanych, więzieniach oraz poprawczych obozach 
pracy i poprawczych koloniach pracy, a także na przymusowym zesłaniu lub 
deportacji w ZSRR.

Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, na jakim etapie prac znaj-
duje się obecnie projekt ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysłu-
gujących osobom represjonowanym w latach 1939–1945 przez Związek So-
cjalistycznych Republik Radzieckich. Proszę o podanie powodu, wyjaśnienie, 
dlaczego tak długo nie można wprowadzić na wokandę tej ustawy, która 
– nawet gdyby weszła w życie – będzie jałmużną, gdyż nie przewiduje ona 
zadośćuczynienia większego niż 30 tysięcy zł.

Wiadome jest nam wszystkim, że obecne władze Federacji Rosyjskiej nie 
zdobędą się na wypłatę jakichkolwiek odszkodowań dla sybiraków. Z każ-
dym rokiem osób poszkodowanych jest coraz mniej, jeszcze kilka lat temu 
liczono, że jest ich około stu tysięcy, obecnie szacuje się, że w Polsce żyje 
trzydzieści trzy tysiące sześciuset sybiraków.

Mamy moralny obowiązek zająć się tym niezwłocznie, ponieważ za kilka 
lat tych ludzi już nie będzie.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na, przesłane przy piśmie z dnia 11 marca br. znak: BPS/043-50- 

-2186/14, oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę podczas 50. posie-
dzenia Senatu w dniu 6 marca 2014 r. uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Sejmowi RP poprzedniej kadencji został przedstawiony przez pana Lecha Kaczyń-
skiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o świadczeniu substytu-
cyjnym przysługującym osobom represjonowanym w latach 1939–1956 przez Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 1855). Do tego projektu Rada Mini-
strów przedstawiła stanowisko negatywne.
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Z uwagi na zakończenie kadencji Sejmu RP prace nad tym projektem zostały 
zamknięte.

Do Sejmu RP obecnej kadencji, w dniu 10 czerwca 2013 r., został wniesiony przez 
grupę posłów projekt ustawy o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidz-
kiej przysługującym sybirakom – kombatantom przebywającym w latach 1939–1956 
na przymusowym zesłaniu lub deportacji w byłym Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich (druk nr 1657). Projekt ten w części dotyczącej świadczenia pieniężnego, 
zawiera rozwiązania analogiczne, jak projekt ustawy o świadczeniu substytucyjnym 
przysługującym osobom represjonowanym w latach 1939–1956 przez Związek So-
cjalistycznych Republik Radzieckich, który w poprzedniej kadencji Sejmu RP został 
wniesiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Ministrów do tego projektu przedstawiła stanowisko negatywne.
W stanowisku tym Rada Ministrów przedstawiła, że „Oceniając projekt ustawy 

należy pamiętać, że sprawa uprawnień przysługujących kombatantom oraz osobom 
represjonowanym została uregulowana przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okre-
su powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400).

Uprawnienia przysługują osobom, które brały udział w wojnach, działaniach zbroj-
nych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych oraz organi-
zacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Przysługują także osobom, które podlegały represjom wojennym i okresu powojen-
nego. Przykładem są osoby, które z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościo-
wych przebywały na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR.

Osobom tym, po potwierdzeniu faktów przebywania na przymusowych zesłaniach 
i deportacji w ZSRR, decyzją Kierownika UdSKiOR przysługują uprawnienia komba-
tanckie.

Stanowią je świadczenia pieniężne, tj. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, 
dodatek kompensacyjny, łącznie obecnie w wysokości 399,74 zł, jak również możli-
wość wystąpienia do Kierownika UdSKiOR o przyznanie jednorazowej pomocy pienięż-
nej z uwagi na ciężką sytuację materialną. Osoby te uprawnione są także, między 
innymi, do: 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, ulgi w wysoko-
ści 37% w komunikacji krajowej przy przejazdach określonymi środkami publicznego 
transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, do pierwszeństwa do środowi-
skowej opieki socjalnej oraz do pierwszeństwa do uzyskania miejsc w domach pomocy 
społecznej.

Osobom niezdolnym do pracy, wskutek inwalidztwa pozostającego w związku 
z pobytem w miejscach represji wojennych i okresu powojennego, jak przykładowo, 
na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, przysługują świadczenia pieniężne 
i inne uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu in-
walidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, z wyłączeniem prawa do refundacji 
składki na ubezpieczenie OC lub AC samochodów osobowych.

Za inwalidztwo (niezdolność do pracy) pozostające w związku z pobytem w miej-
scach represji wojennych i okresu powojennego uważa się inwalidztwo będące następ-
stwem zranień, kontuzji bądź innych obrażeń lub chorób powstałych w związku z tym 
pobytem. Związek zranień, kontuzji bądź innych obrażeń lub chorób z pobytem w tych 
miejscach, a także związek inwalidztwa, niezdolności do pracy, z takim pobytem usta-
la lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub komisja lekarska ZUS.

W związku z tym, osoby, które przebywały na przymusowych zesłaniach i deportacji 
w ZSRR, w przypadku których orzeczono niezdolność do pracy, będącą następstwem zra-
nień, kontuzji bądź innych obrażeń lub chorób powstałych w związku z pobytem w miej-
scach represji wojennych i okresu powojennego, uprawnione są także do świadczeń 
pieniężnych i innych określonych uprawnień przysługujących inwalidom wojennym.

Osobom tym, niezależnie od uprawnień kombatanckich, przysługują także upraw-
nienia inwalidów wojennych obejmujące, między innymi:

– prawo do renty inwalidy wojennego, wynoszącej odpowiednio 100% bądź 75% 
podstawy jej wymiaru w zależności od stopnia niepełnosprawności inwalidy wojenne-
go. Renta ta wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych;
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– wypłatę świadczeń zbiegowych, tj. w zależności od wyboru osoby zainteresowa-
nej, wypłatę renty inwalidy wojennego powiększonej o połowę emerytury albo emery-
turę powiększoną o połowę renty inwalidy wojennego;

– prawo do dodatku pielęgnacyjnego w wysokości i na zasadach określonych 
w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), dodatek ten 
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji przysługuje w wy-
sokości zwiększonej o 50%;

– ulgę 100% przy przejazdach tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej, bez 
względu na miejsce zamieszkania (uprawnienie przysługuje także przewodnikowi in-
walidy wojennego całkowicie niezdolnemu do pracy i do samodzielnej egzystencji);

– ulgę odpowiednio w wysokości 37% oraz 78% w komunikacji krajowej przy prze-
jazdach środkami określonego publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobu-
sowego;

– zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i tele-
wizyjnych;

– pierwszeństwo w umieszczeniu, na wniosek, w domu kombatanta lub w domu 
pomocy społecznej.

W świetle rozwiązań dotyczących uprawnień kombatantów, inwalidów wojennych, 
projektowane przyznanie świadczenia pieniężnego osobom podlegającym represjom 
wojennym i okresu powojennego, które z przyczyn politycznych, religijnych, narodo-
wościowych przebywały na przymusowym zesłaniu i deportacji w ZSRR, budzą wąt-
pliwości.

Przede wszystkim należałoby wyeliminować wątpliwość w zakresie beneficjentów 
projektowanej ustawy.

Z uwagi na projektowane regulacje wydaje się, że uprawnienie do świadczenia 
pieniężnego byłoby adresowane do osób objętych już uprawnieniami wynikającymi 
z przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych oso-
bach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Przyznanie tym osobom świadczenia pieniężnego oznaczałoby, że z tytułu tej samej 
represji, jaką było przymusowe zesłanie i deportacja w ZSRR, osoby objęte upraw-
nieniami kombatanta, a także w określonych przypadkach uprawnieniami inwalidy 
wojennego, otrzymałyby dodatkowo świadczenie pieniężne w kwocie 400 zł za każdy 
pełny miesiąc trwania represji, nie więcej niż 30 000 zł.

Należy podkreślić, że z takich rozwiązań nie korzystają inni kombatanci, repre-
sjonowani, którzy podlegali represjom okresu wojennego i okresu powojennego, jak – 
przykładowo – z tytułu przebywania z przyczyn politycznych, narodowościowych, reli-
gijnych i rasowych w hitlerowskim więzieniach, obozach koncentracyjnych, ośrodkach 
zagłady bądź w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły 
się od warunków w obozach koncentracyjnych.

Przyjęcie projektowanych rozwiązań prowadziłoby do nierównego traktowania 
kombatantów oraz osób podlegających represjom systemów totalitarnych w okresie 
wojny i w okresie powojennym.

Z uwagi na uprawnienia kombatanckie, a także – w określonych przypadkach 
uprawnienia inwalidy wojennego – przysługujące osobom przymusowo zesłanym 
i deportowanym w ZSRR, nie znajduje uzasadnienia objęcie tych osób odmiennymi 
i preferencyjnymi uprawnieniami w porównaniu z kombatantami, osobami represjo-
nowanymi,  którzy podlegali różnym formom represji w okresie wojennym i w okresie 
powojennym.

Ponadto przyznanie prawa do świadczenia pieniężnego wybranej grupie społecznej 
byłoby także powodem do wysuwania roszczeń przez kolejne grupy społeczne, które 
nie otrzymały żadnych uprawnień, a czują się pokrzywdzone w wyniku działań syste-
mów totalitarnych w okresie wojennym lub w okresie powojennym. Wskazać tu należy 
małoletnie ofiary wojny, czy też cywilne ofiary wojny.

Biorąc pod uwagę stan budżetu państwa, nie jest możliwe przyznanie dalszych 
szczególnych uprawnień wybranej grupie społecznej objętej określonymi uprawnienia-
mi na równi z kombatantami i innymi osobami represjonowanymi.
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Również inne grupy społeczne, których traumatyczne przeżycia w okresie wojny 
i w okresie powojennym wpłynęły na ich dalsze losy i obecną sytuację finansową, 
oczekują różnych form wsparcia ze strony budżetu państwa. Niestety, wszystkich tych 
oczekiwań budżet państwa nie jest w stanie zaspokoić.

Projekt ustawy przewiduje także automatyczne przyznania sybirakom – kombatan-
tom, z tytułu przymusowego zesłania i deportacji w ZSRR, renty inwalidzkiej inwalidy 
wojennego, określonej przepisami ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwa-
lidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Renta ta wynosiłaby 75% podstawy 
wymiaru renty inwalidy wojennego.

W obecnym stanie prawnym, osobom, które przebywały na przymusowym zesłaniu 
i deportacji w ZSRR, przysługuje prawo do renty inwalidy wojennego na zasadach ana-
logicznych, jak w przypadku inwalidów wojennych, kombatantów, oraz innych osób 
represjonowanych.

Przyznanie uprawnień do renty inwalidy wojennego jest ściśle związane z powsta-
niem niezdolności do pracy będącej następstwem zranień, kontuzji i innych obrażeń 
lub chorób doznanych w związku z działaniami wojennymi, jak na przykład: w walce 
z wrogiem, na froncie, w związku z udziałem w ruchu partyzanckim lub powstałych 
w miejscach represji.

W każdym z tych przypadków wymagana jest procedura orzekania przez lekarza 
orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS, stwierdzająca związek niezdolności do pra-
cy z określonymi zdarzeniami i okolicznościami.

Koniecznym jest podkreślenie, że przyznanie uprawnień do renty inwalidy wo-
jennego nie wynika z samego faktu przebywania w określonym miejscu. Przyznanie 
uprawnień wynika z zaistnienia określonych przesłanek.

W świetle obowiązujących rozwiązań projektowane przyznanie renty inwalidy wo-
jennego sybirakom – kombatantom, bez konieczności stwierdzenia niezdolności do pra-
cy w związku z tym zesłaniem i deportacją nie znajduje uzasadnienia.

Wprowadzenie takich rozwiązań powodowałoby przyznanie sybirakom – komba-
tantom szczególnego uprawnienia do renty inwalidy wojennego jedynie na podstawie 
stwierdzenia faktu przymusowego zesłania i deportacji. Byłoby to preferencyjne trak-
towanie tych osób, w porównaniu z kombatantami, innymi osobami represjonowanymi 
lub inwalidami wojennymi, w przypadku których warunkiem koniecznym do uzyski-
wania takich uprawnień byłby wymóg powstania niezdolności do pracy w związku 
z określonymi zdarzeniami i okolicznościami.

Doprowadziłoby to do stosowania odrębnych zasad przyznawania renty inwalidy 
wojennego w przypadku sybiraków – kombatantów, w porównaniu z osobami, które, 
przykładowo, pełniły służbę w Wojsku Polskim lub w polskich formacjach wojskowych, 
podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich frontach, czy też z przyczyn 
politycznych, narodowościowych, religijnych, rasowych przebywały w hitlerowskich 
więzieniach, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady bądź innych miejscach od-
osobnienia, czy w gettach.

Wysokość renty inwalidzkiej inwalidy wojennego przyznawanej sybirakowi – kom-
batantowi wynosiłaby 75% podstawy wymiaru renty inwalidy wojennego.

W związku z tym renta ta przyznawana byłaby sybirakowi – kombatantowi, bez 
konieczności orzeczenia niezdolności do pracy, w tym samym wymiarze, jak kombatan-
towi – inwalidzie wojennemu częściowo niezdolnemu do pracy, w przypadku którego 
koniecznym jest orzeczenie niezdolności do pracy w związku z określonymi zdarzenia-
mi i okolicznościami.

Wnioskodawcy wskazują, że wysokość renty inwalidy wojennego przyznawanej sybi-
rakowi – kombatantowi wynosiłaby 1300 zł, co miałoby stanowić 75% podstawy wymiaru 
renty inwalidy wojennego. Koniecznym jest wskazanie, że od dnia 1 marca br. podstawa 
wymiaru renty inwalidy wojennego wynosi 2 324,90 zł. W związku z tym wysokość renty 
inwalidy wojennego dla osoby przymusowo zesłanej i deportowanej do byłego ZSRR wy-
niosłaby 1743,68 zł, a nie 1300 zł, jak wskazują wnioskodawcy projektu ustawy.

Koniecznym jest także podkreślenie, że w świetle projektowanych regulacji, sybiracy – 
kombatanci uzyskiwaliby prawo do renty inwalidy wojennego, która w pełnej wysokości 
byłaby wypłacana obok pobieranej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
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Przyjęcie takiego rozwiązania byłoby sprzeczne z generalną zasadą wypłaty świad-
czeń zbiegowych, tj. wypłaty renty inwalidy wojennego powiększonej o połowę emery-
tury albo emerytury powiększonej o połowę renty inwalidy wojennego, którą objęci są 
wszyscy uprawnieni inwalidzi wojenni, kombatanci i inne osoby represjonowane.

Przyjęcie takich rozwiązań powodowałoby nierówne traktowane osób uprawnio-
nych do renty inwalidy wojennego w tej samej wysokości, ale na zupełnie innych wa-
runkach. Powodowałoby również nierówne traktowanie w zakresie wypłaty renty in-
walidy wojennego w zbiegu z innymi świadczeniami. Takie różnicowanie uprawnień 
nie znajduje żadnego uzasadnienia”.

Jednocześnie pragnę dodać, że I czytanie projektu ustawy o przyznaniu świad-
czenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługującym sybirakom – kombatantom 
przebywającym w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji w by-
łym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 1657) odbyło się w Sej-
mie RP na 52. posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Projekt tej ustawy został 
skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która po rozpatrzeniu tego pro-
jektu w dniu 8 stycznia br. wniosła do Sejmu o jego odrzucenie.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Marek Bucior
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o obszerne wyjaśnienie sprawy dotyczącej przyznawania na 

podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. zasił-
ku rodzinnego matkom bliźniąt, trojaczków, czworaczków etc.

Według art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek z ty-
tułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekuno-
wi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, 
uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 
24 miesięcy kalendarzowych; 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje 
opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego poro-
du; 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legi-
tymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Wysokość dodatku zgodnie z ust. 2 ustawy o świadcze-
niach rodzinnych wynosi obecnie 400 zł.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki konieczne do 
spełnienia, aby otrzymać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego. Ustawa określa również okres wy-
płacania świadczenia oraz jego wysokość. Niestety akt prawny, który do-
tyczy wspomnianych świadczeń, nie normuje w jednoznaczny sposób, czy 
dodatek przypada na wszystkie dzieci urodzone podczas jednego porodu, 
czy na każde z osobna. Pominięcie tak istotnej kwestii powoduje oczywistą 
dwuznaczność, co w konsekwencji prowadzi do różnej interpretacji ustawy 
przez część ośrodków pomocy, które niejednokrotnie krzywdzą rodziców, 
przyznając jeden dodatek bez względu na liczbę dzieci urodzonych podczas 
jednego porodu.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, dlaczego do chwili obec-
nej opisany problem nie został rozwiązany. Proszę również o zajęcie stano-
wiska odnośnie do wspomnianej kwestii oraz o udzielenie informacji, czy 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje w najbliższym czasie podjąć 
jakieś działania, aby zmienić ten stan rzeczy.

Z wyrazami szacunku 
Robert Mamątow

Odpowiedź

Warszawa, 9 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 11 marca 2014 r. (znak: BPS/043-50- 

-2187/14), dotyczące tekstu oświadczenia senatora Roberta Mamątowa, złożonego 
podczas 50. posiedzenia Senatu RP, w sprawie przyznawania, na podstawie ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zasiłku rodzinnego matkom 
bliźniąt, trojaczków, czworaczków etc., uprzejmie informuję.
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Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziec-
ka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła 
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi praw-
nemu dziecka (jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką), w okresie korzy-
stania z urlopu wychowawczego przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Świadczenie to, 
w kwocie 400 zł miesięcznie, przysługuje nie dłużej jednak niż przez okres:

– 24 miesięcy kalendarzowych;
– 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym 

dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
– 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymują-

cym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje ro-
dziców lub opiekunów prawnych dziecka, przysługuje jeden dodatek. Jeden dodatek 
przysługuje niezależnie od liczby wychowywanych dzieci i liczby dzieci urodzonych 
podczas jednego porodu.

Istotą ww. dodatku jest częściowe zrekompensowanie rodzicowi dziecka utraty wy-
nagrodzenia związanej z korzystaniem z bezpłatnego urlopu wychowawczego. Zgodnie 
z art. 186 Kodeksu pracy, niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego 
porodu, pracownikowi przysługuje jeden urlop wychowawczy i z tytułu przebywania 
na tym urlopie wychowawczym wypłacany jest przedmiotowy dodatek, a nie z tytułu 
urodzenia dziecka czy też wychowywania więcej niż jednego dziecka urodzonych pod-
czas jednego porodu. Urodzenie więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, 
nie uprawnia do dwóch urlopów wychowawczych, do dwóch wynagrodzeń z pracy, 
ani do dwóch dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego.

Preferencją w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego po-
rodu, jest możliwość pobierania ww. dodatku przez okres 36 miesięcy, a więc 12 mie-
sięcy dłużej niż w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas porodu. Poza tym, na 
każde z urodzonych dzieci przysługuje zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu urodzenia 
dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Powyższe zasady przyznawania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego funkcjonują od 1 maja 2004 r. tj. od dnia wej-
ścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Opierają się one na analogicznych, 
obowiązujących przez wiele lat, zasadach przyznawania zasiłku wychowawczego na 
podstawie obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. 
o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, 
poz. 651, z późn. zm.).

W związku z powyższym, nie są prowadzone prace nad zmianami ustawy  
o świadczeniach rodzinnych, w wyniku których, osoba przebywająca na urlopie wy-
chowawczym, w ramach tego jednego urlopu, miałaby prawo do więcej niż jednego 
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej nie jest 
organem ustalającym w indywidualnych sprawach prawo do zasiłku rodzinnego i do-
datków, ani instancją odwoławczą w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, 
nie ma też wpływu na indywidualne rozstrzygnięcia indywidualnych spraw dokony-
wane przez samorządowe kolegia odwoławcze i sądy administracyjne.

Ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy dotyczącej zasiłku rodzinnego 
i dodatków (czy też innych świadczeń rodzinnych), należy do kompetencji organu 
właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca za-
mieszkania osoby ubiegającej się (lub reprezentującego go kierownika/pracownika 
ośrodka pomocy społecznej), który dokonuje rozstrzygnięcia w formie decyzji admi-
nistracyjnej, od której stronie przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym 
w pouczeniu decyzji.
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Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15a ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych, wsparcie rodzin może być także realizowane przez samorząd lokalny po-
przez podwyższenie z własnych środków kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jak i każdego 
innego dodatku do zasiłku rodzinnego. Wiele gmin w Polsce wsparcie dla rodzin wie-
lodzietnych realizuje także w drodze samorządowych kart dużych rodzin.

Ponadto, Minister Pracy i Polityki Społecznej prowadzi zaawansowane prace nad 
wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która umożliwi korzystanie – na 
terenie całego kraju – przez rodziny posiadające troje i więcej dzieci pozostających na 
utrzymaniu rodziców, ze zniżek proponowanych przez podmioty publiczne i niepu-
bliczne przystępujące do programu rządowego związanego z tą kartą.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Roberta Mamątowa, 
Andrzeja Matusiewicza, Janiny Sagatowskiej, Alicji Zając, 

Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 
Bohdana Paszkowskiego, Andrzeja Pająka, 
Wiesława Dobkowskiego, Bogdana Pęka, 

Grzegorza Wojciechowskiego, Waldemara Kraski, 
Jana Marii Jackowskiego oraz Mieczysława Gila

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę wyrazić swoje głębokie oburzenie decyzją Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego odmawiającą dofinansowania w ramach progra-
mu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” (fundusze nor-
weskie) projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce”.

Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w przesłanym uzasad-
nieniu, że „inwestycja nie należy do projektów wyjątkowych i unikalnych 
w skali kraju i jest bardzo prostym projektem budowlanym”. Zdumiewa rów-
nież stwierdzenie, że „projekt nie posiada poprawnie i wiarygodnie uzasad-
nionej potrzeby realizacji”.

W przekazanej punktacji oceniającej wniosek zupełnie pominięto dekla-
rację w zakresie wkładu własnego samorządu miasta, nie przyznając w tym 
miejscu żadnego punktu. Podobną niewiarygodną ocenę przyznano, jeżeli 
chodzi o kryterium „Wartości projektu z punktu widzenia polityki kulturalnej 
państwa”, jak również kryterium „Aspekt społeczny”.

Panie Ministrze!
Informuję zatem, że o potrzebie powstania podobnego muzeum mówił 

ostatnio publicznie pan prezydent Bronisław Komorowski. Cytuję słowa pro-
fesora Nałęcza: „Prezydent uważa, że jest rzeczą coraz trudniej zrozumiałą, 
że nie ma takiego miejsca w Polsce, która wykazała największy heroizm i de-
terminację w walce z ustanawianiem systemu komunistycznego, nigdy nie 
pogodziła się z komunizmem i była krajem, gdzie opozycja demokratyczna 
doprowadziła do załamania się systemu komunistycznego”. Rozumiem, że 
ocena głowy państwa również nie obchodzi ekspertów ministerstwa.

Jaka jest zatem wizja polityki kulturalnej państwa polskiego propono-
wana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego? W jakim społe-
czeństwie funkcjonują powołani eksperci? Co może ich zadowolić?

Czy próba wyręczenia państwa polskiego przez lokalny samorząd w tak 
ważnym działaniu, przejaw partnerstwa w tak ważnym obszarze zasługuje 
na ocenę ZERO w ramach kryterium „Ocena popytu/ potrzeby realizacji pro-
jektu”? Jak to się ma do telewizyjnej deklaracji Pana Ministra, że „Żołnierze 
Wyklęci to wartość z punktu historii stuprocentowa”?

Żołnierzom Wyklętym jak dotychczas nie poświęcono w Polsce żadne-
go mauzoleum, które godnie by ich upamiętniało. Zdumiewająca jest kolej-
na ocena „ekspertów”, że miasto przedstawiło „prosty projekt budowlany”. 
Zapewniam Pana Ministra, że zaprezentowany pomysł, z którym osobiście 
się zapoznałem, jest propozycją nowoczesnego obiektu multimedialnego po-
wstałego na bazie autentycznego, historycznego obiektu więziennego, co na-
daje mu dodatkowy walor – autentyczności i wyjątkowości. Pomijam fakt, że 
takie rozwiązanie znacząco ogranicza niezbędne do jego realizacji nakłady.

Informuję Pana Ministra, że na konkurs dotyczący logo tego niechcianego 
przez ministerstwo muzeum, mimo bardzo niewielkiej nagrody finansowej, 
przysłano sto sześćdziesiąt projektów prac z kraju i z zagranicy. Wiele z nich 
przygotowane zostało przez profesjonalne pracownie graficzne.

Do miasta docierają liczne deklaracje wsparcia tej idei, także w wymia-
rze finansowym. Niech tylko ten fakt będzie odpowiedzią na pytanie o to, 
jaki oddźwięk społeczny wzbudził w krótkim czasie pomysł stworzenia Mu-
zeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Ministerstwo wydaje się w tej spra-
wie pozostawać głuche i ślepe. Zasłania się stwierdzeniem, że „bezstronna 
ocena wszystkich wniosków została przeprowadzona zgodnie z zapisami 
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ogłoszenia o naborze do programu, wytycznymi do przygotowania studium 
wykonalności, instrukcją wypełniania wniosku aplikacyjnego, podręczni-
kiem wnioskodawcy i pozostałymi dokumentami”.

Gratuluję zatem państwu wyjątkowej przenikliwości, wyczucia społecz-
nego i skutecznego storpedowania tak ważnej inicjatywy. Macie procedural-
ny sukces, być może nawet stuprocentowy. A Żołnierze Wyklęci po raz kolej-
ny mogą liczyć jedynie na pomoc tych, którzy rozumieją i propagują ich ideę 
lokalnie, w samorządzie, w regionie, w którym działali, a nie na urzędników 
polskiego ministerstwa kultury. Niezwykle to przykra konstatacja.

Wracając do sprawy, z pełną powagą stwierdzam, iż mam nadzieję, że 
„eksperci” ministerstwa, którzy tak jaskrawo oderwali się od rzeczywistości, 
zweryfikują swoje stanowisko. Liczę również na to, że Pan Minister osobiście 
pochyli się nad przesłanym przez miasto Ostrołęka odwołaniem od oceny 
wniosku o dofinansowanie projektu.

Ze swojej strony zapraszam Pana Ministra do wizyty w Ostrołęce, do 
obejrzenia obiektu, muzeum, które mimo przeciwności rozpoczyna swoją 
działalność – skromnie, na miarę możliwości średniego miasta, ale z poczu-
ciem rangi oraz wyjątkowości podjętego zadania.

Z wyrazami szacunku 
Robert Mamątow  Andrzej Pająk 
Andrzej Matusiewicz  Wiesław Dobkowski 
Janina Sagatowska  Bogdan Pęk 
Alicja Zając   Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń   Waldemar Kraska 
Henryk Górski   Jan Maria Jackowski 
Bohdan Paszkowski  Mieczysław Gil

Odpowiedź

Warszawa, 3 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Roberta Mamątowa i grupy sena-

torów, dotyczące projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19” złożonego w ramach naboru 
wniosków do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ra-
mach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, uprzejmie proszę przyjąć poniż-
sze informacje.

Wskazywany przez Pana Senatora wniosek po ocenie Zespołu ds. Oceny Wnio-
sków otrzymał tylko 29 punktów (tj. 43% punktów możliwych do zdobycia) i na liście 
rankingowej znalazł się na 155 miejscu wśród 174 wniosków, które zostały poddane 
ocenie merytorycznej. Warunkiem przystąpienia do dalszej oceny było zdobycie mini-
mum 65% punktów. Najniżej oceniony spośród wniosków, które otrzymały dofinanso-
wanie, miał 48 punktów, tj. 19 punktów więcej od wniosku Miasta Ostrołęka.
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Sposób punktacji jest określony przez restrykcyjne kryteria kwalifikacji projektów. 
Bezstronna ocena wszystkich wniosków została przeprowadzona zgodnie z zapisami 
ogłoszenia o naborze do Programu, Wytycznymi do przygotowania Studium Wykonal-
ności i pozostałymi dokumentami programu.

Ocena wniosków złożonych w naborze obejmowała m.in.: analizę instytucjonalną 
Wnioskodawcy, analizę społeczno-ekonomiczną i finansową, kompleksowość i wie-
loaspektowość projektu, wpływ projektu na poprawę dostępności do kultury czy 
jakość programu kulturowego związanego z przedsięwzięciem (karta oceny meryto-
rycznej wraz z pełną listą kryteriów dostępna jest na stronie internetowej programu 
www.eog2016.mkidn.gov.pl).

Wśród wniosków skierowanych do dofinansowania znalazły się tak ważne dla 
polskiego dziedzictwa projekty, jak konserwacja Zamku na Pieskowej Skale, remont 
Starej Pomarańczami z Teatrem Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w War-
szawie, konserwacja Muzeum Zamkowego w Malborku, czy restauracja gotyckiego 
zamku w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto dofinansowania otrzymały powstające in-
stytucje kultury, takie jak Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu i Międzynarodowe 
Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie.

Z wyrazami szacunku 
 
Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, działające 

na podstawie ustawy o działalności leczniczej, mogą otrzymywać różnego 
rodzaju dotacje od podmiotów je tworzących, zwykle jednostek samorządu 
terytorialnego.

Ustawa o działalności leczniczej umożliwia przekształcenie SPZOZ 
w spółkę prawa handlowego. W takiej sytuacji spółka po przekształceniu 
staje się podatnikiem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy w odniesieniu do spółek przekształconych z SPZOZ dotacje udzielo-
ne przez podmioty tworzące jeszcze przed dniem przekształcenia podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Z poważaniem 
Rafał Muchacki

Odpowiedź

Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2014 r., przy którym przekazano oświad-
czenie złożone przez Pana Senatora Rafała Muchackiego z dnia 6 marca 2014 r. w spra-
wie opodatkowania w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) dotacji udzielonych SPZOZ przed 
dniem przekształcenia przedstawiam stanowisko w tej kwestii.

Uprzejmie informuję, że otrzymana przez SPZOZ dotacja z budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego jest zwolniona od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop), zgodnie z którym wolne 
od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego.

Jednocześnie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 updop nie uważa się za koszty 
uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dotacji.

Jeżeli z dotacji zakupione zostaną środki trwałe lub wartości niematerialne i praw-
ne to dokonywane od ich wartości początkowej odpisy amortyzacyjne również nie 
będą stanowiły kosztów podatkowych. W tym przypadku będzie miał zastosowanie 
art. 16 ust. 1 pkt 48 updop z którego wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania 
przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a–16m, od tej części 
ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we 
własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym 
od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi 
w jakiejkolwiek formie.
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Należy zauważyć, że na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) spółka kapitałowa 
powstała z przekształcenia SPZOZ z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie 
prawa i obowiązki, których podmiotem był SPZOZ, jeżeli przepisy ustawy nie sta-
nowią inaczej. Zgodnie z art. 93a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) osoba prawna powstała w wyniku 
przekształcenia innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach 
prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby.

W związku z powyższym spółka kapitałowa powstała z przekształcenia SPZOZ jako 
jego następca prawny obowiązana jest do stosowania ww. przepisów ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych związanych z otrzymaniem przez SPZOZ dotacji.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

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

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

Art. 191 ust. 13 ustawy o pieczy stanowi, że wydatki na dziecko, o któ-
rym mowa w ust. 8 pkt 2, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastęp-
czej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyj-
nym ośrodku preadopcyjnym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce 
pozostawienia dziecka. Tym samym ustawa przesądza wprost, że powiat, 
na terenie którego pozostawiono dziecko, będzie zobowiązany do ponosze-
nia wydatków na dziecko.

Zdarza się, że udaje się dla takiego dziecka znaleźć rodzinę zastępczą, 
ale poza terenem danego powiatu, w którym pozostawiono dziecko. W tej 
sytuacji zwykle zawiera się porozumienie z powiatem, na terenie którego 
funkcjonuje rodzina zastępcza mająca przyjąć dziecko, zgodnie z art. 191 
ust. 5 ustawy o pieczy.

Zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt 2 przepisów ust. 1 i 5 nie stosuje się wobec 
dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu lub dzieci, w przypadku 
których tożsamość rodziców jest nieznana.

Powstaje zatem wątpliwość, czy nie byłoby zasadne dopuszczenie za-
wierania porozumień w tych sprawach na podstawie art. 191 ust. 5, tak 
aby powiaty miały pełną jasność co do zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu 
opieki nad dziećmi pozostawionymi zaraz po urodzeniu.

Z poważaniem 
Rafał Muchacki

Odpowiedź

Warszawa, 9 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 11 marca 2014 r., znak: 

BPS/043-50-2190/14, dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Rafała Mu-
chackiego podczas 50. posiedzenia Senatu RP, w sprawie dopuszczalności zawierania 
porozumień między powiatami, z których jeden jest właściwy do ponoszenia odpłatno-
ści za pobyt w pieczy zastępczej dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu lub 
dzieci, których tożsamość rodziców jest nieznana, a drugi jest właściwy ze względu na 
miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, uprzejmie wyjaśniam.

Przepis art. 191 ust. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) określa właści-
wość powiatu zobowiązanego do ponoszenia wydatków na dzieci pozostawione bezpo-
średnio po urodzeniu lub dzieci, których tożsamość rodziców jest nieznana. Zgodnie 
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z powołanym przepisem wydatki na takie dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo in-
terwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce 
pozostawienia dziecka. Mając powyższe na uwadze wyłącznie właściwy do ponoszenia 
wydatków, o których mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1–3 ustawy jest powiat właściwy ze 
względu na miejsce pozostawienia dziecka. Również ten powiat jest właściwy do za-
pewnienia pieczy zastępczej dziecku.

Skoro w stosunku do dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu wyłącz-
nie właściwy jest powiat miejsca pozostawienia dziecka nie ma potrzeby zawierania 
porozumień, o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy. Nawet jeśli dziecko zostanie 
umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuń-
czo-wychowawczej na terenie innego powiatu, finansowanie jego pobytu należy do 
obowiązków powiatu właściwego ze względu na miejsce jego pozostawienia. Wydatki 
na opiekę i wychowanie dziecka rozliczane są za pomocą not księgowych.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej

Szanowna Pani Minister!
W ostatnich dniach, jak podały media, dyskutowano o zmianach do-

tyczących studiowania na dwóch kierunkach jednocześnie. Jak wiadomo, 
sprawa ta została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Temat ten od 
początku był kontrowersyjny, na co zwracał uwagę zwłaszcza Parlament 
Studentów RP. W związku z całym procesem przemian i decyzji w zakresie 
studiowania na dwóch kierunkach w tym samym czasie chciałbym zapytać 
o następujące kwestie.

1. Jaki jest sens wprowadzania poprawek do projektu, który może oka-
zać się niekonstytucyjny?

2. Jaka byłaby skala ewentualnych strat dla budżetu w związku ze 
zniesieniem opłat dla studentów decydujących się na podjęcie studiów na 
dwóch kierunkach jednocześnie?

3. Czy stosunek Pani Minister do kwestii uiszczania obowiązkowych 
opłat różni się od stanowiska Pani poprzedniczki w tej sprawie?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski

Odpowiedź

Warszawa, 25 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Obremskiego pod-

czas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r. (nr BPS/043-50-2191/14), 
w sprawie zmian w przepisach dotyczących odpłatności za drugi kierunek studiów, 
pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia.

Zasadniczym celem wprowadzonych rozwiązań dotyczących nowego modelu do-
stępu do bezpłatnych studiów na drugim kierunku studiów w uczelni publicznej było 
zapewnienie szerszego dostępu do studiów stacjonarnych młodzieży podejmującej stu-
dia na pierwszym kierunku studiów bez wnoszenia opłat, a jednocześnie utrzymanie 
zasady, że najlepsi studenci mają otwarty dostęp do bezpłatnych studiów na drugim 
kierunku. Celem wprowadzonych zmian było także racjonalizowanie wydatkowania 
środków na szkolnictwo wyższe. Rozwiązania te nie spowodowały zmian w wysokości 
dotacji budżetowej przekazywanej uczelniom. Natomiast przyczyniły się do bardziej 
efektywnego wykorzystania tej dotacji, umożliwiając tym samym realizację celu, czyli 
ułatwienie dostępu do studiów wyższych.

Należy zwrócić uwagę, że dotychczas wielu studentów decydowało się na naukę na 
więcej niż jednym kierunku studiów, ale jedynie niewielka ich część wykorzystywała 
w pełni możliwości, jakie dają studia w kilku obszarach kształcenia. Były to zazwyczaj 
osoby, które prawie równolegle rozpoczynały kilka kierunków studiów, ale ostatecz-
nie kończyły tylko jeden z nich. Takie działania ograniczały dostęp do studiów bez-
płatnych wielu potencjalnym kandydatom na studia. By uniknąć blokowania miejsc 
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innym osobom reforma wprowadziła nowe zasady dostępu do studiów. Jednocześnie 
najlepsi studenci zachowali możliwość bezpłatnego rozwijania swoich zdolności i reali-
zacji wysokich aspiracji naukowych. Dzięki wprowadzonej zmianie szerszy dostęp do 
bezpłatnych studiów stacjonarnych zyskali studenci, dla których, także ze względu na 
miejsce zamieszkania poza ośrodkiem akademickim i status majątkowy, konieczno-
ścią było wybieranie płatnych form studiowania lub całkowita rezygnacja ze studiów.

Obecnie chęć studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów nie jest już tak 
masowa. Zależy nam, aby studenci, którzy chcą się kształcić na drugim kierunku 
studiów mieli taką możliwość i uzyskiwali jak najbardziej wszechstronne wykształ-
cenie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, jak również mając na uwadze 
konieczność wzmocnienia pozycji nauk humanistycznych, w ministerstwie opraco-
wano propozycje zmiany zasad odpłatności za drugi kierunek studiów. Rozwiązania 
te zostały poddane debacie podczas obrad „Okrągłego Stołu Humanistyki”, który od-
był się w dniu 26 lutego br., były też konsultowane z przedstawicielami studentów. 
Przewiduje się zmianę przepisów tak, aby osoba, która decyduje się na studiowanie 
drugiego kierunku od razu wiedziała, czy musi zapłacić za studia, czy nie. Obecnie 
student dowiaduje się o tym dopiero po roku studiowania drugiego kierunku. Resort 
proponuje także zmianę limitu studentów zwolnionych z opłat za drugi kierunek stu-
diów z obowiązującego obecnie 10 proc. na 20 proc.

Proponując możliwość zwalniania z opłat za drugi kierunek studiów osób przyję-
tych na studia na podstawie najlepszych wyników z rekrutacji podtrzymujemy pro-
jakościowy charakter zmian. O ostatecznym kształcie regulacji w tym zakresie roz-
strzygnie Sejm RP w trakcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
prof. Marek Ratajczak
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Rok 2013 był najgorszym rokiem pod względem dzietności od 1945 r. – 

odnotowano o blisko dwadzieścia tysięcy więcej zgonów niż narodzin. Na te 
niekorzystne tendencje demograficzne nakłada się trwająca wciąż emigracja 
z naszego kraju. Jednocześnie według danych brytyjskiego Office for Natio-
nal Statistics przedstawionych w biuletynie „Births in England and Wales 
by Parents’ Country of Birth 2012” w ubiegłym roku w Anglii i Walii Polki 
urodziły dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dzieci – najwięcej wśród miesz-
kających tam cudzoziemek.

Autorzy badań szacują, że współczynnik dzietności wśród Polek na Wy-
spach wynosi około 2,13, podczas gdy współczynnik dzietności w Polsce wy-
nosi około 1,3; Polki rodzą tam o 60% więcej dzieci niż w Polsce. Wydaje się, 
że muszą istnieć pewne bariery, które nie pozwalają Polkom mieszkającym 
w naszym kraju na posiadanie większej liczby dzieci. Zdaniem ekspertów 
barierą taką jest przede wszystkim brak spójnej polityki prorodzinnej.

Rodzina mieszkająca w Wielkiej Brytanii może liczyć na wiele ułatwień 
i realne wsparcie finansowe między innymi w formie zasiłku na czynsz 
mieszkaniowy, tak zwany Housing Benefit, zasiłku na dzieci, Child Benefit, 
przyznawanego automatycznie na każde dziecko, darmowych szczepionek, 
leków i opieki dentystycznej dla matki i dziecka do dwóch lat po porodzie. 
Matkom oferowane są również bezpłatne porady w zakresie zdrowia i opieki 
nad dzieckiem.

W związku z przytoczonymi przeze mnie danymi, proszę o odpowiedź na 
następujące pytania.

Czy różnice pomiędzy polską a brytyjską polityką prorodzinną są pod-
dawane analizie?

Czy planowane jest przeniesienie niektórych rozwiązań istniejących 
w Wielkiej Brytanii na grunt polskiej polityki społecznej?

Czy podejmowane są działania mające na celu nakłonienie do powrotu 
Polaków, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 19 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia senatora Jarosława Obremskiego z dnia 11 marca 

2014 r. (sygn. BPS/043-50-2192/14) do Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza 
w sprawie niekorzystnych tendencji demograficznych związanych z emigracją z kraju, 
przedstawiam następujące informacje.
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Polityka demograficzna rządu jest jednym z obszarów o wysokim priorytecie, cze-
go dowodzą podejmowane do tej pory działania na rzecz rodzin – m.in. wydłużenie 
urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, zabezpieczenie przyszłych świadczeń emery-
talnych dla rodziców przebywających na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym 
(okresy urlopów są okresami składkowymi), stworzenie podstaw prawnych do tego, 
aby umożliwić dynamiczny rozwój instytucji opieki nad dziećmi oraz przekazanie na 
ten cel odpowiednich pieniędzy z budżetu państwa (Program Maluch oraz fundusze 
europejskie). Są to tylko nieliczne wymienione rozwiązania, które w debacie publicznej 
często uchodzą uwadze, ponieważ polityka rodzinna jest na tyle złożona, że obejmuje 
instrumenty oferowane przez różne instytucje publiczne. Duża ich część realizowana 
jest w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (np. świadczenia rodzinne, opieka in-
stytucjonalna nad dzieckiem do lat 3), ale na politykę rodzinną składają się też działa-
nia wdrażane m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (m.in. stypendia i zasiłki, 
pomoc w formie wyprawki szkolnej), Ministerstwo Finansów (m.in. ulgi podatkowe), 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (m.in. dodatki mieszkaniowe, program Miesz-
kanie dla Młodych), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (m.in. świadczenia 
pomocy materialnej i system preferencyjnych kredytów dla studentów i doktorantów), 
Ministerstwo Zdrowia (m.in. powszechne ubezpieczenie zdrowotne, darmowe leki, 
szczepienia dla dzieci, opieka prenatalna). Część działań realizowana jest na poziomie 
samorządów np. ulgi na przejazdy środkami transportu publicznego czy samorządowe 
karty dużych rodzin. Najczęściej, dopiero szczegółowa analiza dostępnych rozwiązań 
pozwala odkryć, że były one tworzone z myślą o rodzicach i ich dzieciach. Przytoczone 
przez Pana Senatora ułatwienia dostępne w Wielkiej Brytanii, dostępne są również 
w Polsce – dodatek mieszkaniowy, zasiłek na dzieci, darmowe szczepionki, leki, opieka 
specjalistyczna, w tym dentystyczna nie tylko do 2 lat po porodzie, ale do momentu 
kiedy dziecko nie osiągnie 18. roku życia lub nie zacznie pracować. Często niedocenia-
ną jest także polityka prenatalna i bardzo kompleksowy system prowadzenia ciąży, na 
który składają się liczne badania i wizyty u lekarzy specjalistów. Również, tak drobne 
rozwiązania jak uzależnienie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecka (tzw. „becikowego”) od regularnych wizyt u lekarza w trakcie ciąży, w później-
szym czasie służy zdrowiu matki i dziecka.

Rozwiązania brytyjskie oraz polskie na rzecz rodzin są poddawane analizie, na-
leży jednak pamiętać, że instrumenty polityki rodzinnej, które okazały się skuteczne 
w innych krajach Europy, niekoniecznie muszą przynieść dokładnie takie same efekty 
w Polsce. Wynika to z faktu, że działania w tym zakresie realizowane przez kraje euro-
pejskie, w tym przez Polskę i Wielką Brytanię, zakorzenione są w różnych systemach 
zabezpieczenia społecznego opartych na odmiennych zasadach. Zróżnicowanie to ma 
swoje odzwierciedlenie w licznych typologiach opartych m.in. o takie kryteria jak re-
lacja między państwem, rynkiem i rodziną, formy wsparcia dla pracujących matek, 
zakres opieki nad dziećmi czy zasadę redystrybucji. Ponadto, jak wskazuje się w lite-
raturze przedmiotu, modele polityki rodzinnej kształtują się pod wpływem przekształ-
ceń instytucji rodziny, dotyczących jej dominujących wartości czy wzorców. Wydaje 
się, że jest to kwestia szczególnie istotna obecnie, kiedy obserwowane są intensywne 
zmiany w zakresie postaw matrymonialnych i prokreacyjnych we wszystkich krajach 
europejskich.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że rząd może podejmować działania, któ-
rych celem jest poprawa sytuacji demograficznej w Polsce, jedynie w miarę możliwo-
ści finansowych państwa, przy pomocy instrumentów, które opierają się na jednej 
z podstawowych zasad konstytucyjnych – zasadzie pomocniczości. Zasada ta mówi, że 
państwo jest zobowiązane do uwzględniania dobra rodzin i wspiera je przede wszyst-
kim wtedy, gdy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (art. 71 ust. 1 
Konstytucji RP). Zasada ta określa również, że działania z zakresu polityki rodzinnej 
powinny być prowadzone z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, potrzeb, moż-
liwości i przy współpracy różnych podmiotów – jednostek samorządu terytorialnego, 
organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Realizując swoje działania rząd musi 
uwzględniać zasady ustrojowe, wśród których istotną jest zasada podziału kompeten-
cji między rządem a jednostkami samorządu terytorialnego. Do kompetencji jednostek 
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samorządowych należą bowiem sprawy związane z sytuacją demograficzną, m.in. za-
daniem własnym gmin jest polityka prorodzinna i wspieranie rodziny. Kierując się po-
wyższymi przesłankami, rząd – mając na celu wsparcie rodzin i tym samym poprawę 
sytuacji demograficznej Polski – utrzymuje i rozwija elementy systemu wspierającego 
rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin mających dzieci na utrzymaniu.

Problem dzietności, który często podnoszony jest w debacie publicznej, najczęściej 
sprowadzany jest do wydatków państwa na rzecz rodzin. Warto zaznaczyć, że nie ist-
nieje silna zależność pomiędzy tego typu wydatkami a liczbą urodzonych dzieci. Jest 
to jeden z wniosków raportu OECD „Doing better for families” wydanego w 2011 r. 
Wniosek ten może potwierdzać poniższy wykres, który bada relację wydatków na ro-
dziny w PKB a współczynnikiem dzietności. Kraje takie jak Węgry (HU), Austria (AT), 
czy Niemcy (DE) pomimo tego, że wydają ok. 3% swojego PKB na politykę rodzinną 
mają zbliżony do Polski poziom współczynnika dzietności. Z drugiej strony Holandia 
(NL) czy Wielka Brytania (UK), które na politykę rodzinną wydają podobny odsetek 
PKB co Polska charakteryzują się współczynnikiem dzietności powyżej 1.7.

Wykres 1. Relacja wydatków na politykę rodzinną (jako % PKB) do współczynni-
ka dzietności w 2011 r.

AT – Austria, BE - Belgia, BG – Bułgaria, HR – Chorwacja, CY – Cypr, CZ – Czechy, DK – Dania, 
EE – Estonia, FI -Finlandia, FR – Francja, EL – Grecja, ES – Hiszpania, NL – Holandia, IE – 
Irlandia, LT – Litwa, LU – Luksemburg, LV – Łotwa, MT – Malta, DE – Niemcy, PL – Polska, 
PT – Portugalia, RO – Rumunia, SI – Słowacja, SK – Słowenia, SE – Szwecja, HU – Węgry

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy ESSPROS

W raporcie tematycznym Diagnozy Społecznej 2013, dotyczącym dzietności, zespół 
badaczy pod przewodnictwem prof. Ireny Kotowskiej, zaznacza, że procesy demogra-
ficzne, które obecnie obserwowane są w Polsce, były udziałem krajów Europy Północ-
nej i Zachodniej kilka dekad wcześniej i określane są mianem „nowej demografii Euro-
py”. Termin ten oznacza, że kraje europejskie nie równoważą liczby urodzeń i zgonów 
wskutek spadku płodności i umieralności, a proces odtwarzania ludności obserwowa-
ny jest na poziomie poniżej prostej zastępowalności pokoleń (wartość współczynnika 
dzietności mniejszy od poziomu ok. 2,1). Na potwierdzenie tego, że spadek współczyn-
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nika dzietności jest procesem długofalowym warto przywołać szacunki demografów 
z Głównego Urzędu Statystycznego w Prognozie ludności na lata 2003–2030. Zakłada-
no wtedy, że współczynnik będzie jeszcze niższy niż był obserwowany w rzeczywistości 
tj. 1,1 w 2010 r., a w okresie 2011–2020 1,2 (w rzeczywistości wartość współczynnika 
kształtowała się na poziomie: 1,4 w 2010, 1,3 w 2011 i 1,3 w 2012 r.).

W przytaczanym raporcie przedstawiono wyniki preferowanych rozwiązań ułatwia-
jących rodzinom podejmowanie decyzji o dziecku. Odpowiedzi respondentów wskazu-
ją, że zasadniczą rolę w podejmowaniu decyzji prokreacyjnych odgrywają z jednej 
strony czynniki związane ze stabilnością ekonomiczną rodziny (mieszkanie, praca) 
i warunkami łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, z drugiej zaś czynniki 
dotyczące posiadania partnera i jakości związku, a zwłaszcza organizacji życia rodzin-
nego po pojawieniu się pierwszego dziecka.

Wagę pierwszej grupy czynników potwierdzają wnioski płynące z opublikowanego 
przez Eurostat artykułu pt. Towards a 'baby recession’ in Europe? Differential ferti-
lity trends during the economic crisis, który ukazał się w ramach serii wydawniczej 
Statistics in focus. Autor artykułu wskazał na pozytywną zależność (korelację) pomię-
dzy współczynnikiem dzietności a PKB (korelacja na poziomie 0,657), wskaźnikiem 
spożycia indywidualnego (korelacja na poziomie 0,858), wskaźnikiem ufności konsu-
menckiej (korelacja na poziomie 0,882). Wykazał również, że wśród kobiet w Polsce 
posiadających w 2011 roku pracę, współczynnik dzietności wyniósł 1,78, podczas gdy 
dla kobiet niepracujących kształtował się na poziomie 0,92.

Pragnę zauważyć, że nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy wprowadza rozwiązania wspierające rodziców na rynku pracy. Służą one 
rodzicom, powracającym na rynek pracy po przerwie, związanej z urodzeniem dziec-
ka. Należą do nich w szczególności 2 instrumenty: 1) świadczenie aktywizacyjne oraz 
2) grant na telepracę.

W pierwszym przypadku świadczenie będzie wypłacane pracodawcy przez 12 
(w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia) lub 18 miesięcy (w wysokości 1/3 
minimalnego wynagrodzenia) za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na 
rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawu-
jącego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie 
pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi 
na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. 
Jednocześnie pracodawca będzie musiał zagwarantować dalsze zatrudnienie skiero-
wanego bezrobotnego, po okresie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, przez 
kolejne 6 lub 9 miesięcy.

W przypadku drugiego rozwiązania przewiduje się możliwość zawarcia umowy 
z pracodawcą, który otrzyma z Funduszu Pracy grant w wysokości do 6-krotności 
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla bez-
robotnego rodzica powracającego na rynek pracy, wychowującego co najmniej jedno 
dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, 
który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania 
dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Dodatkowo pracodawca w umo-
wie zagwarantuje utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze cza-
su pracy lub przez okres 18 miesięcy w wymiarze 1/2 etatu.

Jednocześnie w celu poprawy warunków godzenia życia zawodowego z prywatnym 
dalej prowadzone będą działania mające na celu poprawienie dostępności opieki in-
stytucjonalnej dla dzieci do lat 3. Kontynuowane będzie wsparcie finansowe dla tych 
instytucji na dotychczasowych zasadach (również w ramach Programu Maluch), co 
powinno zaowocować ich stopniowym rozwojem oraz przełożyć się na częstsze podej-
mowanie decyzji prokreacyjnych, pozytywnie oddziałując na sytuację demograficzną 
kraju. Wsparciem tych działań powinny być środki z funduszy europejskich w nowej 
perspektywie finansowej 2014–2020.

Dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej od 1 listo-
pada 2014 r. kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych 
zostaną podniesione do poziomu 574 zł (obecnie 539 zł) na osobę w rodzinie lub 664 zł 
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(obecnie 623 zł) na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne. Kolej-
na weryfikacja świadczeń rodzinnych odbędzie się w 2015 r. Kwoty zasiłków rodzin-
nych (miesięcznie) wynoszą po przeprowadzonej w 2012 r. weryfikacji 77 zł na dziecko 
w wieku 0–5 lat, 106 zł na dziecko w wieku 6–18 lat oraz 115 zł na dziecko w wieku 
19–23 lata. Do zasiłku rodzinnego przysługują ponadto dodatki m.in. z tytułu wielo-
dzietności i samotnego wychowywania dziecka.

Z danych brytyjskiego Office for National Statistics (ONS), wynika, że współczynnik 
dzietności ogólnej Polek w Wielkiej Brytanii, które tam wyemigrowały, był wyższy niż 
w Polsce w tym samym czasie, jednak należy zwrócić uwagę na możliwe przyczyny 
tego zjawiska, wśród których ONS wymienia:

1. Wiek kobiet w momencie migracji – struktura wieku populacji kobiet urodzo-
nych w Polsce, a mieszkających w Anglii i Walii nie jest taka sama jak struktu-
ra wiekowa populacji kobiet w wieku rozrodczym w Polsce. Do Wielkiej Brytanii 
migrowały głównie osoby młode. Jednocześnie młody wiek kobiety w trakcie 
migracji daje więcej czasu na przystosowanie się do norm i zachowań wynika-
jących z kultury brytyjskiej.

2. Normy kulturowe dotyczące wielkości rodziny wpływają na liczbę dzieci jaką 
decydują się posiadać imigrantki. Polki deklarujące chęć posiadania przynaj-
mniej 2 dzieci wpisują się w brytyjskie wzorce dzietności. Jednocześnie przeby-
wając w społeczeństwie, w którym rodzi się dużo dzieci, chętniej decydują się 
na posiadanie własnych.

3. Chęć migracji – wpływa na odłożenie decyzji o posiadaniu potomstwa. Polki, 
które miały zamiar wyemigrować do Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie odkła-
dały decyzję o posiadaniu dziecka do momentu, kiedy osiedlą się w nowym 
miejscu zamieszkania.

4. Długość pobytu – im dłuższy jest planowany czas pobytu, tym chętniej kobiety 
będą decydowały się na posiadanie dzieci.

Współczynnik dzietności ogólnej jest tylko jedną z miar, która w ograniczonym 
stopniu zależna jest od polityki rodzinnej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie po-
winien być on analizowany bez uwzględnienia szerszej perspektywy, na którą składają 
się m.in. struktura wieku ludności, sytuacja społeczna, kulturowa oraz ekonomiczna 
w danym kraju.

Pragnę wskazać, że u podstaw prowadzonej polityki wobec emigracji zarobko-
wych Polaków, leżą zasady swobodnego przepływu osób, które wskazują, że nie po-
winno się stosować instrumentów mogących bezpośrednio ograniczać lub stymulo-
wać wyjazdy zagraniczne1. W związku z powyższym podejmowane działania skupiają 
się na tworzeniu warunków dla jak najlepszego rozwoju społeczno-gospodarczego, 
gdyż to najczęściej on rozstrzyga o decyzji wyjazdu bądź powrotu do kraju. Warto 
zauważyć, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze zmniejszaniem luki pod 
względem poziomu PKB Polski wobec innych państw UE – skumulowany wzrost 
PKB Polski w latach 2008–2013, był najwyższy w całej UE i wyniósł 20,1% (PKB 
całej UE skurczyło się w tym okresie o 0,9%). Ponadto polska gospodarka zajmuje 
2. miejsce w UE pod względem liczby nowych miejsc pracy, które powstały w latach 
2008–20132.

Ważne w tym kontekście są również działania skierowane do osób planujących po-
wrót z emigracji oraz rozważających taką decyzję – należy tu wskazać przede wszyst-
kim na działający od 2008 r. portal Powroty, funkcjonujący obecnie w ramach Zielonej 
Linii (www.powroty.zielonalinia.gov.pl). Wśród użytkowników, którzy logują się spoza 
Polski najwięcej znajduje się w Wielkiej Brytanii3. W portalu można znaleźć informacje 
o tym jak sobie radzić z różnymi praktycznymi i formalnymi trudnościami napotyka-
nymi w związku z powrotem, a także na temat możliwości podjęcia aktywności ekono-

1 Szerzej w dokumencie „Polityka migracyjna Polski: stan obecny i postulowane działania”, 
przyjętym przez Radę Ministrów 31 lipca 2012 r., s. 88-92.

2 Za: https://www.premier.gov.pl/co-robimy/wzrost-gospodarczy-nowe-miejsca-pracy.html
3 Zgodnie z danymi opartymi na narzędziu Google Analytics, przekazywanymi przez OHP, któ-

ry zarządza portalem Zielona Linia.
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micznej w Polsce czy uzyskania wsparcia ze strony publicznych służb zatrudnienia. 
W przypadku, gdy nie uda się znaleźć poszukiwanej informacji, można wysłać zapyta-
nie, na które w ciągu 14 dni odpowiada zespół ekspertów.

Ponadto, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych opracowano Plan Współpracy z Po-
lonią i Polakami za Granicą w 2013 r., wykorzystujący rezerwę celową budżetu pań-
stwa. Jeden z 5 obszarów tematycznych Planu dot. wspierania powrotów Polaków do 
Ojczyzny. Obecnie zakończona została realizacja projektów Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska” – „Wspieranie migracji powrotnej do kraju ojczystego” oraz „Pilotażowy 
program wsparcia migracji powrotnych”4.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Małgorzata Marcińska

4 Więcej informacji na portalu stworzonym w ramach tego projektu – http://powrotv.camp.
org.pl/.
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie rodzice dzieci urodzonych w porodach bliźniaczych 

i mnogich. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. nie 
reguluje odpowiednio sposobu przyznawania zasiłków dla rodziców takich 
dzieci. Przepis, uwzględniając art. 10 ust. 1, stanowi o wypłacie miesięcz-
nej kwoty, która wynosi obecnie 400 zł, nie precyzuje jednak zasad przy-
znawania środków dla matek dzieci z porodów wielorakich, pozostawiając 
interpretację przepisów w tej sprawie do decyzji urzędników. W niektórych 
gminach 400 zł wypłaca się na każde dziecko, a w innych – na wszystkie 
dzieci pochodzące z jednego porodu.

Kilkukrotne prośby rodziców będących w takiej sytuacji o uregulowanie 
tego stanu rzeczy do tej pory były zbywane – odwoływano się do interpreta-
cji konkretnego przypadku przez gminę, samorządowe kolegium odwoław-
cze lub właściwy sąd. Warto nadmienić, że sądy w tych, jak mogłoby się wy-
dawać, analogicznych sprawach wydały już wiele (co najmniej kilkadziesiąt) 
wyroków, interpretując prawo na oba sposoby. Sensowny wydaje się argu-
ment rodziców, którzy porównują swą sytuację z sytuacją rodziców dzieci, 
które rodziły się rok po roku – oni bez przeszkód dostają zasiłek na każde 
dziecko, mimo że nie są w gorszej sytuacji finansowej. Być może są nawet 
w lepszej sytuacji finansowej, co jest związane z możliwością przekazywa-
nia sprzętów, ubrań czy zabawek dzieci starszych dzieciom młodszym.

W imieniu własnym oraz pokrzywdzonych osób chciałbym zapytać o na-
stępujące kwestie.

1. Czy planuje Pan inicjatywę nowelizującą ustawę o świadczeniach 
rodzinnych, która mogłaby sprecyzować sposób przyznawania zasiłku we 
wspomnianej sytuacji?

2. Z jakimi wydatkami na dzień dzisiejszy wiązałoby się ujednolicenie 
prawa w tym zakresie na korzyść rodzin, to jest umożliwiające przyznawa-
nie zapomogi na każde dziecko? Czy zgadza się Pan z tym, że urodzenia 
bliźniacze i mnogie w znikomym stopniu wpływają na budżet państwa, ale 
w bardzo znacznym na budżet poszczególnych rodzin?

3. Czy znana jest Panu sprawa, z którą prokurator generalny wystą-
pił do Naczelnego Sądu Administracyjnego? Chodzi o podjęcie przez skład 
siedmiu sędziów NSA uchwały mającej na celu wyjaśnienie rozbieżności 
w orzecznictwie w sytuacjach analogicznych do tych, które mają miejsce 
w niniejszej sprawie. NSA prowadzi w tym zakresie postępowanie – sygn. akt 
I OPS 15/13.

Z poważaniem 
Jarosław Obremski



50. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2014 r. 99

Odpowiedź

Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 11 marca 2014 r. (znak: BPS/043-50- 

-2193/14), dotyczące tekstu oświadczenia senatora Jarosława Obremskiego, złożone-
go podczas 50. posiedzenia Senatu RP, w sprawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych, która nie reguluje odpowiednio sposobu przyznawania 
zasiłków dla rodziców dzieci urodzonych w porodach bliźniaczych i mnogich, uprzej-
mie informuję.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziec-
ka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła 
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi praw-
nemu dziecka (jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką), w okresie korzy-
stania z urlopu wychowawczego przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Świadczenie to, 
w kwocie 400 zł miesięcznie, przysługuje nie dłużej jednak niż przez okres:

– 24 miesięcy kalendarzowych;
– 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym 

dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
– 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymują-

cym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje ro-
dziców lub opiekunów prawnych dziecka, przysługuje jeden dodatek. Jeden dodatek 
przysługuje niezależnie od liczby wychowywanych dzieci i liczby dzieci urodzonych 
podczas jednego porodu.

Istotą ww. dodatku jest częściowe zrekompensowanie rodzicowi dziecka utraty wy-
nagrodzenia związanej z korzystaniem z bezpłatnego urlopu wychowawczego. Zgodnie 
z art. 186 Kodeksu pracy, niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego poro-
du, pracownikowi przysługuje jeden urlop wychowawczy i z tytułu przebywania na tym 
urlopie wychowawczym wypłacany jest przedmiotowy dodatek, a nie z tytułu urodzenia 
dziecka czy też wychowywania więcej niż jednego dziecka urodzonych podczas jednego 
porodu. Urodzenie więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, nie uprawnia 
do dwóch urlopów wychowawczych, do dwóch wynagrodzeń z pracy, do dwóch urlopów 
macierzyńskich, do dwóch zasiłków macierzyńskich, ani do dwóch dodatków z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Preferencją w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego po-
rodu, jest możliwość pobierania ww. dodatku przez okres 36 miesięcy, a więc 12 mie-
sięcy dłużej niż w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas porodu. Poza tym, na 
każde z urodzonych dzieci przysługuje zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu urodzenia 
dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Powyższe zasady przyznawania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego funkcjonują od 1 maja 2004 r. tj. od dnia wejś-
cia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Opierają się one na analogicznych, 
obowiązujących przez wiele lat, zasadach przyznawania zasiłku wychowawczego na 
podstawie obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. 
o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, 
poz. 651, z późn. zm.).

W związku z powyższym, nie są prowadzone prace nad zmianami ustawy o świad-
czeniach rodzinnych, w wyniku których, osoba przebywająca na urlopie wychowaw-
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czym, w ramach tego jednego urlopu, miałaby prawo do więcej niż jednego dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego.

Biorąc pod uwagę dane GUS dotyczące urodzeń wielorakich, liczba dzieci pocho-
dzących z takich urodzeń w 2012 r. szacowana jest na ponad 5000. Uwzględniając 
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie), umożliwienie korzystania 
z tego dodatku na każde dziecko pochodzące z urodzeń wielorakich, wydatki roczne 
na to świadczenie wzrosłyby o ok. 25 mln zł (z uwzględnieniem kosztów obsługi).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej nie jest 
organem ustalającym w indywidualnych sprawach prawo do zasiłku rodzinnego i do-
datków, ani instancją odwoławczą w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, 
nie ma też wpływu na indywidualne rozstrzygnięcia indywidualnych spraw dokony-
wane przez samorządowe kolegia odwoławcze i sądy administracyjne.

Ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy dotyczącej zasiłku rodzinnego 
i dodatków (czy też innych świadczeń rodzinnych), należy do kompetencji organu właś- 
ciwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamiesz-
kania osoby ubiegającej się (lub reprezentującego go kierownika/pracownika ośrodka 
pomocy społecznej), który dokonuje rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej, 
od której stronie przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu 
decyzji.

Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15a ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych, wsparcie rodzin może być także realizowane przez samorząd lokalny po-
przez podwyższenie z własnych środków kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jak i każdego 
innego dodatku do zasiłku rodzinnego. Wiele gmin w Polsce wsparcie dla rodzin wie-
lodzietnych realizuje także w drodze samorządowych kart dużych rodzin.

Ponadto, Minister Pracy i Polityki Społecznej prowadzi zaawansowane prace nad 
wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która umożliwi korzystanie – na 
terenie całego kraju – przez rodziny posiadające troje i więcej dzieci pozostających na 
utrzymaniu rodziców, ze zniżek proponowanych przez podmioty publiczne i niepu-
bliczne przystępujące do programu rządowego związanego z tą kartą.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka

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

Szanowna Pani Minister!
20 września 2013 r. na trzydziestym dziewiątym posiedzeniu Senatu 

RP złożyłem oświadczenie, skierowane do ministra transportu, budownictwa 
i gospodarki morskiej, dotyczące konieczności wykonywania przez Transpor-
towy Dozór Techniczny (TDT) dodatkowych badań dozorowych w odniesieniu 
do samochodowych zbiorników gazu LPG, jeśli te uczestniczyły w wypadku 
lub uległy awarii. Odpowiedź przedstawiciela resortu na moje wątpliwości 
cechowała się dużą ogólnością i niespójnością, co spowodowało kontynuację 
mojego zainteresowania tematem. Dużego zasobu wiedzy w rzeczonym te-
macie dostarczyły mi fachowe informacje, pochodzące z tak zwanej pierw-
szej ręki, w tym przypadku ze środowiska diagnostów samochodowych.

Odnosząc się do odpowiedzi ministerstwa, znak TD5t-0701-09/2013, 
na moje oświadczenie, stwierdzam, iż wszystkie zacytowane w informacji 
resortu przepisy, które wskazują na istnienie obowiązku wykonania przed-
miotowego badania, są zgodne z prawdą. Ustawodawca istotnie stworzył 
taki prawny nakaz, który literalnie rzecz biorąc nie przewiduje żadnych wy-
jątków ani odstępstw od doraźnych badań TDT w przypadku zbiorników 
gazu jako konsekwencji uczestnictwa w wypadku lub awarii, opisanych 
w rozporządzeniu do ustawy o dozorze technicznym. Nowelizacja do rozpo-
rządzenia wprowadzająca ten przepis została opublikowana w Dzienniku 
Ustaw nr 156, poz. 932 z datą 15 lipca 2011 r. i weszła w życie po czternastu 
dniach. Z kolei w Dzienniku Ustaw z dnia 7 września 2012 r. w poz. 996 opu-
blikowano rozporządzenie do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w którym 
znowelizowano przepisy dotyczące badań powypadkowych i w załączniku 
nr 2 pkt 1.4 nałożono na diagnostów obowiązek stosowania jako kryterium 
oceny pozytywnej badania daty wydania protokołu TDT do zbiornika, a po 
dacie wydania skierowania na badanie powypadkowe. Skierowaniem na 
dodatkowe badanie powypadkowe jest policyjne pokwitowanie na zatrzy-
many dowód rejestracyjny z określeniem udziału pojazdu w kolizji drogowej 
jako powodu zatrzymania dowodu. Jak sądzę, w takim momencie ma nastę-
pować utrata ważności fabrycznego certyfikatu TDT zbiornika.

Jednak w przypadku drobnych stłuczek to od uznania policjanta zależy, 
jakich sformułowań użyje w pokwitowaniu: udział w kolizji, rozbita lampa, 
wgnieciony błotnik czy pęknięta szyba itp. W pierwszym przypadku zbiornik 
uczestniczył w wypadku, w pozostałych już nie, bo liczy się opis, a nie rze-
czywiste okoliczności zdarzeń. Oczywiście każda kolizja jest wypadkiem.

Nie znalazłem żadnej informacji o tym, co konkretnie miałoby oznaczać 
użyte w rozporządzeniu określenie „awaria” w odniesieniu do zbiornika. 
Z informacji przekazanych mi przez wspomnianych fachowców wynika, że 
zbiornik gazu LPG to kawał grubej, utwardzanej blachy stalowej, uformowa-
ny w kształcie cylindra lub torusa i pospawany w celu utworzenia metalo-
wego pojemnika, jeden z najtrwalszych elementów w pojeździe. Nie można 
go uszkodzić bez fizycznego kontaktu o znacznej energii z innym twardym 
materiałem. I tylko ten pojemnik podlega badaniom dozorowym TDT. Zbiorni-
ki ze śladami mechanicznych uszkodzeń lub poddane działaniu ognia należy 
wymieniać na nowe bez badań.

Opisane w odpowiedzi na moje oświadczenie urządzenie z mechanizmem 
pływakowym to tak zwany wielozawór, zespół kilku zaworów działających 
na różne sposoby w zależności od rodzaju pracy instalacji. W przypadku 
uszkodzenia tej instalacji nie podlega on badaniom TDT i jest demontowany 
na czas badania samego zbiornika. Możliwość jego uszkodzenia w żaden 
sposób nie świadczy o uszkodzeniu stalowego zbiornika, zatem taki sposób 
przedstawienia sprawy to manipulacja.

Ponadto nie znalazłem w piśmie odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie 
wprowadzono rozróżnienia rodzaju kolizji lub wypadku, a byłaby ona za-
pewne interesująca. Znalazłem za to nieprawdziwą informację, jakoby dia-
gności zatrudnieni na stacjach kontroli pojazdów (SKP) nie mieli kompetencji 
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do wykonywania badań urządzeń technicznych objętych ustawą o dozorze 
technicznym. Akurat w przypadku instalacji gazowych w rozporządzeniu, 
poz. 996 zał. nr 1 dział V, znajduje się szczegółowy opis sposobu spraw-
dzania prawidłowości przystosowania pojazdu do zasilania gazem, w tym 
zbiornika, mówi o tym §4 pkt 1 tej instrukcji. Wynika z tego, iż diagnosta 
SKP nie tylko ma kompetencje, ale i obowiązek wykonania takiego badania 
podczas badania okresowego pojazdu. Przy okazji dodatkowego badania 
powypadkowego miałby w zasadzie sprawdzić tylko datę dokumentu i po-
równać numer fabryczny w dokumencie i na zbiorniku.

To oczywiście też nadmierne uproszczenie, ponieważ z tego samego roz-
porządzenia, poz. 996 §3.1 pkt 2, wynika, iż badanie pojazdu „skierowa-
nego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku 
drogowym” należy wykonać w sposób określony „w pkt 0-10 działu I załącz-
nika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia”, 
czyli wykonać wszystkie czynności z zakresu badania okresowego i dodat-
kowego, i zastosować wszystkie kryteria z obu załączników.

Zatem wbrew stanowisku ministerstwa wydaje się, że diagności samo-
chodowi to jedyne osoby, które mają właściwe kwalifikacje, kompetencje, 
uprawnienia i możliwości techniczne, chodzi o bezpośredni kontakt fizyczny 
z pojazdem i zbiornikiem na stanowisku w SKP, aby określić, czy uszko-
dzenia danego auta są na tyle poważne, że zbiornik mógł być narażony na 
mechaniczne uszkodzenia i należy sprawdzić go dodatkowo na badaniu do-
raźnym. Na takie określenie konieczności dodatkowego badania zbiornika 
nie pozwala literalnie znaczenie rozporządzeń, choć takie właśnie badanie 
należy wykonać w odniesieniu do pojazdu po wypadku i żądać badania 
zbiornika z powodu administracyjnego nakazu, a nie rzeczywistego stanu.

Jak twierdzą wspomniani informatorzy, w czasie dwóch lat obowiązy-
wania omawianej regulacji udało się TDT stworzyć grupę przedsiębiorców, 
którzy zechcieli współpracować z TDT na warunkach przez niego określo-
nych. Wcześniej nie wymagano ściśle stosowania przepisu, bo nie było jesz-
cze dokąd – w skali kraju – skierować właścicieli pojazdów z takim proble-
mem. Z informacji uzyskanych od jednego ze wspomnianych przedsiębior-
ców wynika, iż niebagatelne znaczenie mają tu finanse, ponieważ z sumy 
przeciętnie 300 zł za wymontowanie z pojazdu, rozmontowanie elementów, 
sprawdzenie zbiornika na urządzeniu, wystawienie nowego dokumentu i po-
nowny montaż, około 200 zł trafia do inspektora TDT personalnie, około 15 zł 
do TDT jako instytucji, a reszta zostaje u przedsiębiorcy, który współpracuje 
z TDT. Nawet jeśli podane proporcje tego przykładowego podziału pieniędzy 
nieco się różnią na korzyść konkretnych uczestników, to nie wymaga to dal-
szego komentarza. Co ciekawe, badanie zbiornika przez inspektora TDT za 
te przykładowe 200 zł polega na: zaślepieniu otworu roboczego w zbiorniku 
specjalnym dekielkiem z zaworem, który umożliwia doprowadzenie do zbior-
nika sprężonego powietrza, zanurzeniu zbiornika w dużym naczyniu z wodą 
i napompowaniu go do ciśnienia próby, obserwowaniu, czy ze zbiornika nie 
ulatniają się bąbelki powietrza. Tą samą prymitywną metodą sprawdza się 
koła w przypadku nieszczelnego ogumienia. Nie wymaga ona szczególnych 
kwalifikacji ani nie winduje ceny za usługę.

Z kolei jeżeli przepis z załącznika nr 2 pkt 1.4 zastosować literalnie, to 
nawet próba wymiany zbiornika na fabrycznie nowy, ale z fabrycznym do-
kumentem dozorowym wydanym z datą sprzed daty kolizji, nie pozwoli dia-
gnoście uznać, że eksploatujący spełnił wymogi rozporządzenia. Daty nie 
będą pasować do postanowień rozporządzenia.

W celu ujawnienia prawdziwych intencji ustawodawcy w tej sprawie 
sensowne może być sięgnięcie do interpretacji napisanej przez samych twór-
ców tego prawa w fazie tworzenia tekstu, o ile ona istnieje. Być może to 
pozwoli zrozumieć, dlaczego musi obowiązywać restrykcyjny przepis, tak 
bardzo oderwany od rzeczywistości. Stworzono bowiem administracyjny 
przymus wykonania wielu nieracjonalnych, kosztownych i czasochłonnych 
czynności w imię mitycznego niebezpieczeństwa i bez rzeczywistej potrzeby. 
Dodatkowo, jeżeli szkody powypadkowe będą likwidowane przez ubezpie-
czalnie z polis OC i AC, ubezpieczyciele będą musieli ponieść koszty dodatko-
wych badań zbiorników, co zapewne wpłynie na wysokość składki. Trudno 
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oprzeć się przeświadczeniu, że w istocie nie chodzi tu wcale o bezpieczeń-
stwo kogokolwiek, tylko o grę słów i związaną z tym możliwość zarabiania 
pieniędzy na stwarzaniu poczucia zagrożenia, które w rzeczywistości wcale 
nie istnieje. Zapewne to dziś popularne, ale społecznie szkodliwe.

Podsumowując, zwracam się do Pani Minister o ustosunkowanie się do 
przedstawionych informacji i kolejnych wątpliwości dotyczących przedmio-
towej sprawy.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk

Odpowiedź

Warszawa, 11 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatora Andrzeja Pająka podczas 

50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r. przekazanego przy piśmie z dnia 
11 marca 2014 r. nr BPS/043-50-2194/14, przedstawiam następujące stanowisko.

Obowiązek sprawdzania przez organ dozoru technicznego stanu technicznego urzą-
dzenia podlegającego pod dozór techniczny, którym m.in. jest zbiornik na skroplony 
gaz węglowodorowy (LPG) stanowiący wyposażenie pojazdów samochodowych, służący 
do ich zasilania gazem, jest obligatoryjny i wynika z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, z późn. zm.).

W związku z tym, że na podstawie §1 pkt 1 lit. f rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468), zbiorniki LPG są objęte dozorem 
technicznym, to wszelkie sprawy związane z awariami lub wypadkami, w których 
uczestniczyły, muszą być wykonywane pod nadzorem organu dozoru technicznego 
(w przypadku przedmiotowych zbiorników LPG przez Transportowy Dozór Technicz-
ny (TDT)).

Mając zatem na uwadze powyższy obowiązek, zgodnie z art. 19 ww. ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, eksploatujący urządzenie techniczne jest 
zobowiązany niezwłocznie zawiadamiać organ właściwej jednostki dozoru techniczne-
go o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia podlegającego pod dozór tech-
niczny lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Powyższy obowią-
zek był również określony w art. 18 poprzedniej ustawy o dozorze technicznym z dnia 
19 listopada 1987 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 201, z późn. zm.). Jak wynika z powyższych 
zapisów, obowiązek zgłaszania niebezpiecznego uszkodzenia lub wypadku urządzenia 
technicznego podlegającego pod dozór techniczny obowiązuje co najmniej od 20 lat.

Uzupełnieniem prawa już obowiązującego są wymagania wskazane w rozporzą-
dzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploata-
cji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1469, z późn. zm.) Przepis §14 ust. 1 wskazuje, iż w przypadku niebezpiecznego 
uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją specjalistycz-
nego urządzenia ciśnieniowego (zbiornik LPG jest takim urządzeniem), eksploatujący 
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niezwłocznie je zabezpiecza oraz zawiadamia TDT, jak również, że dopuszczenie zbior-
nika do dalszej eksploatacji, zgodnie z §28a ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia, możli-
we jest na podstawie przeprowadzonego badania doraźnego z wynikiem pozytywnym, 
które potwierdzi, iż zbiornik jest sprawny technicznie i tym samym nie ma zagrożenia 
dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Odnosząc się do informacji zawartej w oświadczeniu Pana Senatora Andrzeja Pa-
jąka, że: „... w Dzienniku Ustaw z dnia 7 września 2012 r. w poz. 996 opublikowa-
no rozporządzenie do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w którym znowelizowano 
przepisy dotyczące badań powypadkowych i w załączniku nr 2 pkt 1.4 nałożono na 
diagnostów obowiązek stosowania jako kryterium oceny pozytywnej badania daty 
wydania protokołu TDT do zbiornika, a po dacie wydania skierowania na badanie 
powypadkowe...”, uprzejmie informuję, że obowiązek sprawdzenia dokumentów z ba-
dań urządzenia technicznego podlegającego pod dozór techniczny zamontowanego 
na pojeździe drogowym, przez diagnostę na stacji kontroli pojazdów, był wymagany 
już w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie 
zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów doku-
mentów stosowanych przy takich badaniach (Dz. U. Nr 155, poz. 1232, z późn. zm.). 
Przepis §6 ust. 6 tego rozporządzenia wprost określał, że w przypadku badania tech-
nicznego pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi 
technicznemu, diagnosta zobowiązany był zamieścić informację o dopuszczeniu urzą-
dzenia technicznego do eksploatacji podając numer protokołu oraz decyzji dopusz-
czającej do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego. Powyższy 
zapis dotyczył wszystkich urządzeń technicznych podlegających pod dozór techniczny 
zamontowanych na pojazdach drogowych, w tym także zbiorników LPG stanowiących 
wyposażenie pojazdu.

Przepis określony w pkt 1.4, załącznika nr 2 do aktualnie obowiązującego rozpo-
rządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 996, z późn. zm.), potwierdza dotychczas istniejący stan 
prawny mówiący, iż obowiązkiem diagnosty jest sprawdzenie dokumentu potwier-
dzającego sprawność urządzenia technicznego podlegającego pod dozór techniczny, 
wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, bez względu na to, czy jest to 
okresowe badanie techniczne pojazdu, czy też badanie dodatkowe pojazdu uczestni-
czącego w wypadku.

A w związku z tym, że użytkownik urządzenia technicznego podlegającego pod 
dozór techniczny jest zobowiązany niezwłocznie zawiadamiać organ właściwej jed-
nostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub 
nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją, ponowne dopuszczenie do 
eksploatacji samego urządzenia technicznego (w tym przypadku zamontowanego na 
pojeździe), następuje po wykonaniu odpowiedniego badania, w przypadku zbiorników 
LPG przez TDT.

Wyjaśniam również, że zbiorniki LPG są to konstrukcje spawane, wykonywane 
z blachy stalowej w gatunku P235NB lub P355NB, gdzie w przypadku kształtu cy-
lindrycznego i toroidalnego grubość blachy mieści się w przedziale od 2,5 mm do 
3,5 mm. Ze względu na panujące w zbiornikach ciśnienie gazu, jak i biorąc pod uwagę, 
że zbiornik jest konstrukcją spawaną nie można jednoznacznie stwierdzić, że zbior-
nik zamontowany w pojeździe uczestniczącym w wypadku/kolizji nadal jest w pełni 
sprawny technicznie, gdyż siły statyczne działające na zamontowany na stałe zbiornik 
w pojeździe są duże nawet przy niewielkiej stłuczce pojazdu. Oczywiście w przypadku 
drobnych kolizji, występują przypadki, że inspektorzy TDT wykonują tylko rewizję ze-
wnętrzną, próbę szczelności bez potrzeby demontażu zbiornika, minimalizując w ten 
sposób koszty, które ponosi użytkownik pojazdu.

W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno diagnosta przeprowadzający bada-
nia pojazdu na stacji kontroli pojazdów, jak również zakład montujący instalacje za-
silania pojazdów gazem LPG, nie mają podstaw do przeprowadzania badań technicz-
nych zbiornika LPG, gdyż badania takie przeprowadzane są przez TDT z mocy ustawy 
o dozorze technicznym. Natomiast zadaniem diagnosty jest sprawdzenie, czy zbiornik 
posiada odpowiednie badania, których potwierdzeniem jest dokument wystawiony 
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przez TDT, tzn. protokół z badania zbiornika oraz decyzja dopuszczająca zbiorniki do 
eksploatacji. Oczywiście ww. osoba powinna też sprawdzić szczelność całej instalacji 
LPG, jednakże sprawdzenie takie w żaden sposób nie obejmuje swoim zakresem ba-
dań, jakie wykonywane są na zbiorniku LPG na etapie badań technicznych: okreso-
wych lub powypadkowych.

Jednocześnie, odnosząc się do wskazanej przez Pana Senatora sprawy pobiera-
nia opłat za wykonywanie badań zbiorników LPG przez inspektorów TDT, uprzejmie 
proszę o przedstawienie szczegółowych informacji, które pozwolą na ewentualne wy-
ciągnięcie konsekwencji służbowych lub podjęcie innych działań z tytułu nieprawidło-
wości w tym obszarze.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
18 grudnia 2013 r. podczas czterdziestego szóstego posiedzenia Sena-

tu RP złożyłem oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecz-
nej dotyczące bieżących prac nad zmianami legislacyjnymi w zakresie usługi 
„interwencja kryzysowa” oraz zagadnienia przemocy w rodzinie. Odpowiedź 
otrzymana z resortu zawiera jednak ogólnikowe informacje, które są znane 
zarówno mnie, jak i przedstawicielom środowisk zajmujących się kwestiami 
interwencji kryzysowej. Nie znalazłem we wspomnianej korespondencji kon-
kretnych odpowiedzi, dotyczących fundamentalnych zagadnień tej sprawy.

We wspomnianym oświadczeniu, złożonym na grudniowym posiedzeniu 
Senatu, zwracałem się przede wszystkim z pytaniami: Jakie są zasadnicze 
kierunki zmian legislacyjnych w zakresie zadania „interwencja kryzysowa”? 
Czy prace nad standardem były konsultowane z ośrodkami interwencji kry-
zysowej we wszystkich województwach i czy będą prowadzone dalsze kon-
sultacje przed ostatecznym ich zatwierdzeniem?

Wobec braku odpowiedzi na zgłaszane zapytania wnoszę o uzupełnie-
nie przedmiotowych informacji oraz o udostępnienie aktualnego projektu 
proponowanych zmian legislacyjnych i projektu „standard interwencji kry-
zysowej”.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk

Odpowiedź

Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

czas 50. posiedzenia Senatu w sprawie bieżących prac nad zmianami legislacyjny-
mi w zakresie usługi „interwencja kryzysowa” oraz zagadnienia przemocy w rodzinie 
z dnia 11 marca 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udziela następują-
cych wyjaśnień.

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego w perspektywie finansowej 2007–2013 
Europejskiego Funduszu Społecznego Polska otrzymała środki finansowe między in-
nymi na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Część z tych środków mogła 
być wykorzystana na realizację projektów systemowych, które wzmocniłyby system 
pomocy społecznej.

Jednym z takich projektów jest projekt systemowy pn. „Tworzenie i rozwijanie stan-
dardów usług pomocy i integracji społecznej”, który w chwili obecnej jest w końcowej 
fazie realizacji. Założeniem projektu jest to, aby po opracowaniu wstępnej koncepcji 
standardów, przetestować je, następnie zweryfikować i stworzyć ostateczny produkt 
projektu w postaci propozycji zmian ustawowych, także zmian aktów wykonawczych 
do ustawy o pomocy społecznej.
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Projekt skierowany był do grup osób i rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia, 
do których można zaliczyć:

– rodziny z dziećmi;
– soby pozostające bez pracy;
– osoby starsze;
– osoby niepełnosprawne;
– osoby bezdomne;
– a także rodziny doświadczające przemocy.
Dla ostatniej z wymienionych grup w ramach Projektu opracowano standard usług 

świadczonych w ramach interwencji kryzysowej, który był testowany w kilku ośrodkach 
interwencji kryzysowej, ale zanim przeprowadzono pilotaż odbyły się szerokie konsul-
tacje ze środowiskiem osób zatrudnionych w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Po raz pierwszy więc pojawiła się szansa praktycznej obserwacji zaproponowanych 
rozwiązań, zanim znajdą one odzwierciedlenie w porządku prawnym.

W zakresie standardu usług świadczonych w ramach interwencji kryzysowej znaj-
dują się między innymi zagadnienia dotyczące: definicji interwencji kryzysowej, ty-
pów placówek udzielających pomocy w ramach interwencji kryzysowej, standardów 
świadczonych usług przez placówki realizujące zadania z zakresu interwencji kryzyso-
wej, czy też kwalifikacji osób zatrudnionych w placówkach interwencji kryzysowej, po 
to aby konieczna pomoc udzielana była według określonych schematów, najbardziej 
profesjonalnie i najbardziej optymalnie.

W chwili obecnej, tak jak wspomniane zostało powyżej, Projekt jest w końcowej fa-
zie realizacji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oczekuje na końcowe produkty 
– propozycje zmian legislacyjnych, które poddane zostaną analizie i ocenie.

Zakończenie Projektu zbiega się z opracowaniem nowych rozwiązań w systemie 
pomocy społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt Za-
łożeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych 
ustaw, który w najbliższym czasie będzie procedowany na poziomie Komitetu Stałego 
Rady Ministrów, a następnie Rady Ministrów.

Po akceptacji przez Radę Ministrów opracowanych Założeń zostanie przygotowany 
projekt przepisów zmian do ustawy, który uwzględni treść niektórych rozwiązań wy-
pracowanych w ramach powyżej opisanego projektu.

Moim zdaniem będzie to doskonała okazja do dalszych konsultacji, w tym ze śro-
dowiskiem osób zajmujących się interwencją kryzysową.

Na zakończenie pragnę Pana Senatora zapewnić, że ostateczny kształt projektu 
aktu prawnego w zakresie interwencji kryzysowej będzie stanowił konsensus wypra-
cowanych rozwiązań w tym obszarze.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, że wypracowanie właś- 
ciwego standardu interwencji kryzysowej przyczyni się do podniesienia jakości usług 
świadczonych w placówkach realizujących te zadania.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Po zapoznaniu się z apelem burmistrza małopolskiej gminy Kęty doty-

czącym kwestii wsparcia miejscowego samorządu w staraniach o ogranicze-
nie zagrożenia powodziowego na terenie wspomnianej gminy ze strony rzeki 
Soły pragnę zwrócić się do Pana Ministra o podjęcie działań pomocowych dla 
starań kęckiego samorządu.

Soła opływa miasto i gminę Kęty od strony zachodniej. Administratorem jej 
koryta jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Soła jest typo-
wą rzeką górską o silnych wezbraniach, a przepływy wody w korycie rzeki na 
terenie gminy Kęty redukowane są przez kaskadę rzeki Soły, składającą się 
z czterech zbiorników wodnych. Największe zrzuty wody w ostatnich latach ze 
zbiornika w Czańcu wynosiły 790 m3/s (lipiec 1997 r.), 750 m3/s (maj 2010 r.) 
oraz 650 m3/s (wrzesień 2010 r.). Doprowadziły one w 2010 r. do zniszcze-
nia istniejących umocnień brzegowych, powstania silnej erozji brzegowej oraz 
zmiany przebiegu nurtu rzeki, co stwarza ogromne zagrożenie dla stabilności 
wałów przeciwpowodziowych, zwłaszcza w rejonie osiedla Nad Sołą oraz na 
wysokości firmy Grupa Kęty SA. Pozostawienie takiego stanu w przypadku 
kolejnych wezbrań może doprowadzić do katastrofalnych skutków, na miarę 
tych z 1997 r., kiedy to rzeka przerwała wały i zalała większą część Kęt i so-
łectwa Nowa Wieś. Wartość ówczesnych szkód oszacowano na ponad 16 milio-
nów zł, a straty mogące wyniknąć z bieżącego zaniedbania RZGW w przedmio-
cie odbudowy szkód powodziowych znacznie przekroczą wartość nakładów 
niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego stanu wałów.

Samorząd Kęt już od lat zwraca się o pomoc w przedmiotowej sprawie. 
Już w 2010 r. zinwentaryzowano szkody powodziowe, a dokument ten wraz 
z prośbą o podjęcie stosownych działań przesłano do RZGW w Krakowie. Za-
równo ta korespondencja, jak i późniejsze monity kierowane do RZGW oraz 
ministrów spraw wewnętrznych i administracji, to były pisma z 11 kwietnia 
2011 r. i z 25 lipca 2011 r., spraw wewnętrznych, pismo z 10 lutego 2012 r., 
oraz administracji i cyfryzacji, pismo z 18 lutego 2013 r., a za ich pośred-
nictwem także do prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w War-
szawie, nie odniosły oczekiwanego skutku. Pisma KZGW o dużym stopniu 
ogólności informowały jedynie o konieczności rozłożenia ewentualnych prac 
na etapy w bliżej nieokreślonej przyszłości.

W celu ochrony zagrożonych terenów w gminie Kęty należy również zmo-
dernizować istniejące wały przeciwpowodziowe Soły, których administrato-
rem jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Stan 
techniczny wałów przebitych i przesiąkniętych już cztery lata temu zagraża 
bezpieczeństwu i istnieniu osiedli mieszkaniowych, infrastrukturze komu-
nalnej oraz terenom przemysłowym, a obszar zagrożonego terenu, który za-
mieszkuje około sześciu tysięcy dwustu osób, to ponad 420 ha.

Działania kęckich samorządowców w zakresie pozyskania pomocy 
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa miastu i gminie oraz okolicznym 
miejscowościom przyległym do Soły prowadzone są systematycznie, na 
wielu poziomach administracyjnych, mimo to starania te nie są do dziś do-
strzegane przez władze, inspekcje i służby ani szczebla wojewódzkiego, ani 
szczebla centralnego.

Moja interwencja u Pana Ministra powodowana jest głęboką troską 
o losy opisywanych terenów, położonych na terenie miasta i gminy Kęty. 
Konieczność podjęcia konkretnych działań mających zapobiec dramatowi 
ludzkiemu poprzez odbudowę zniszczonych i remont naruszonych instalacji 
przeciwpowodziowych jest w kęckiej rzeczywistości niezwykle mocno uza-
sadniona. Ostatnie powodzie udowodniły, iż ochrona przeciwpowodziowa 
realizowana przez funkcjonowanie zbiorników retencyjnych nie jest wystar-
czająca i wymaga jednoczesnego zabezpieczenia zagrożonych terenów po-
łożonych wzdłuż Soły poniżej zbiorników poprzez obwałowania rzeki, przy 
jednoczesnych działaniach związanych z zabezpieczeniem koryta poprzez 
wykonanie nowych lub odtworzenie istniejących, zniszczonych instalacji.
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Podsumowując, zwracam się o podjęcie konkretnych działań w tej spra-
wie i o wsparcie starań samorządu Kęt w walce o zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańców i infrastruktury Kęt i okolic. Jednocześnie proszę o infor-
mację, co zamierza przedsięwziąć kierowany przez Pana resort w przedsta-
wionym zakresie spraw.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk

Stanowisko 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 14 marca 2014 r.

Pan Rafał Trzaskowski 
Minister Administracji i Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,
stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach 

administracji rządowej (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 743 z późn. zm.), w załączeniu uprzej-
mie przekazuję – zgodnie z właściwością – oświadczenie Senatora RP Pana Andrze-
ja Pająka, złożone podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 roku, 
w sprawie ograniczenia zagrożenia powodziowego na terenie gminy Kęty.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Piotr Stachańczyk 
Sekretarz Stanu

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 18 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Ministra Spraw Wewnętrznych przy piśmie z dnia 

14 marca 2014 r. (sygn. BMP-0724-2-2/2014/EW) oświadczenie Senatora RP Pana 
Andrzeja Pająka złożone podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r. 
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w sprawie ograniczania zagrożenia powodziowego na terenie gminy Kęty (BS/SK-0-
-13-2014), uprzejmie informuję, że corocznie – w ramach rezerwy celowej budżetu 
państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowane są 
środki, między innymi na działania dotyczące naprawy, odbudowy oraz poprawy in-
frastruktury przeciwpowodziowej, uszkodzonej lub zniszczonej w związku z powodzią. 
W roku bieżącym również przewidziane zostały środki na ten cel. Należy zauważyć, że 
są one jednak niewystarczające, aby uwzględnić wszystkie potrzeby finansowe zgła-
szane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz wojewódzkie zarządy 
melioracji i urządzeń wodnych (wzmiuw). W związku z tym, wybór zadań do ich wyko-
nania w pierwszej kolejności należy do podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, 
tj. KZGW i wzmiuw.

Z informacji, przekazanych za pośrednictwem Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wynika, że została 
opracowana dokumentacja projektowa dla zadań związanych z zabezpieczeniem brze-
gów rzeki Soły na terenie Gminy Kęty (w rejonie osiedla nad Sołą – km 23+900–24+400 
i na wysokości Grupy Kęty SA w km 25+300–25+700). Jednak z uwagi na ograniczone 
środki, realizacja została przesunięta na następne lata.

Odnosząc się do poruszanej przez Pana Posła kwestii zrzutów ze zbiorników reten-
cyjnych tworzących kaskadę Soły, RZGW w Krakowie wyjaśnił, że ilość upuszczanej 
wody wynika wprost z instrukcji gospodarowania wodą na zbiornikach. Instrukcja 
ta jest integralną częścią pozwolenia wodnoprawnego. W pewnych warunkach hy-
drologiczno-meteorologicznych, np. przy maksymalnym wykorzystaniu rezerwy powo-
dziowej lub niekorzystnych prognozach meteorologicznych, zrzut ze zbiorników może 
być taki sam jak ilość wody dopływającej, czyli znacznie przekraczać tzw. wielkości 
nieniszczące. Dodatkowo, w zakresie zbiorników na Sole, RZGW przekazał informację, 
że zbiornik Czaniec jest wyłącznie zbiornikiem wyrównującym przepływy Soły i nie po-
siada istotnej roli retencyjnej w trakcie wezbrań powodziowych. Rezerwę powodziową 
posiadają zbiorniki powyżej Czańca, tj. Tresna i Porąbka.

Z informacji przekazanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Krakowie wynika, że szkody powodziowe powstałe w 2010 r. na prawym wale 
rzeki Soły w km 0+000-6+230 zostały ujęte w wykazie szkód powodziowych, a następ-
nie pozytywnie zweryfikowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Podczas okreso-
wych kontroli stanu technicznego ww. obwałowań stwierdzono, że obiekt ten wyma-
ga pilnych robót modernizacyjnych. W zakresie projektów realizowanych w ramach 
Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły informuję, że dla rzeki 
Soły została opracowana – na zlecenie RZGW w Krakowie – „Analiza zagrożenia powo-
dziowego w zlewni Soły”, a obecnie – na zlecenie RZGW – opracowywana jest „Analiza 
programu inwestycyjnego w zlewni Soły”. Analiza ta, jako wielowariantowa koncepcja 
ochrony przed powodzią zawierać będzie wykaz konkretnych obiektów technicznych, 
których realizacja jest niezbędna do zapewnienia optymalnego poziomu ochrony prze-
ciwpowodziowej.

Reasumując, pragnę podkreślić, że właściwym organem w zakresie programowa-
nia, planowania i nadzorowania zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urzą-
dzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej jest Prezes KZGW, a w odniesieniu 
do urządzeń melioracji wodnych – samorząd województwa. W związku z tym, środki 
na ten cel powinny być zabezpieczone przede wszystkim przez te podmioty, w ramach 
własnego budżetu bądź z innych źródeł. Natomiast środki rezerwy celowej budżetu 
państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych są uruchamiane 
głównie na działania interwencyjne, w związku z powstaniem zdarzenia o charakterze 
klęski żywiołowej.

Jednocześnie informuję, że w tej sprawie występował również Burmistrz Kęt, któ-
remu została udzielona odpowiedź, zgodna z powyższą treścią, dnia 28 marca 2014 r. 
(sygn. DUSKŻ-II.863.19.2014).

Z poważaniem 
 
Stanisław Huskowski
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 20 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu po-

sła i senatora, poseł lub senator ma prawo w wykonywaniu swoich obowiąz-
ków poselskich lub senatorskich podjąć interwencję w organie administracji 
rządowej i samorządu terytorialnego, w zakładzie lub w przedsiębiorstwie 
państwowym oraz w organizacji społecznej, a także w jednostkach gospo-
darki niepaństwowej w celu załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym 
imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, a także zaznajamiać się z to-
kiem jej rozpatrywania.

W związku z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 grud-
nia 2013 r. w sprawie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu prze-
znaczonego do stosowania środków ochrony roślin, DzU poz. 1686, które 
z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadza nowy, zmieniony wzór znaku kon-
trolnego, zwrócił się do mnie podmiot, który ma wykupione oznakowania 
ważne od 2013 r. do 2015 r., a otrzymał pismo od wojewódzkiego inspektora 
z informacją o konieczności wykupienia nowych znaków kontrolnych, gdyż 
nie przewidziano okresu przejściowego na wykorzystanie posiadanych zna-
ków kontrolnych, które nie spełniają wymogów określonych we wskazanym 
rozporządzeniu.

Mając to na uwadze, proszę o udzielenie odpowiedzi, czy istnieje proce-
dura wymiany znaków, a jeżeli tak, to jak ona przebiega, i czy istnieje moż-
liwość zwrotu poniesionych kosztów zakupu znaków na kolejne lata, które 
zostały zakupione pod rządami starych przepisów.

Z poważaniem 
Sławomir Preiss

Odpowiedź

Warszawa, 3 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem senatora Sławomira Preissa w sprawie zmian prze-

pisów w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do 
stosowania środków ochrony roślin, przesłanym przy piśmie Marszałka Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej znak: BPS/043-50-2197/14 z dnia 11 marca 2014 r. przedsta-
wiam następujące wyjaśnienia.

W związku ze zmianami przepisów w zakresie sprawności technicznej sprzętu 
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz w sprawie potwierdza-
nia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochro-
ny roślin od 1 stycznia 2014 r. został wprowadzony nowy wzór znaku kontrolnego 
naklejanego w przypadku pozytywnego wyniku badania sprawności technicznej tego 
sprzętu. Konieczność wprowadzenia zmian w tym zakresie (np. na znaku określenie 
„opryskiwacz” zostało zastąpione określeniem „sprzęt”) wynikała z rozszerzenia ka-
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talogu badanego sprzętu o sprzęt montowany na statkach powietrznych oraz pojaz-
dach szynowych. Zwiększone wymagania dotyczące trwałości znaków (odporność na 
działanie światła słonecznego, środków myjących i wody) związane są między innymi 
z dłuższym niż dotychczas terminem ich ważności po naklejeniu na zbiornik sprzętu 
służącego do stosowania środków ochrony roślin. W przypadku opryskiwaczy agro-
lotniczych i kolejowych badania przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych 
niż 5 lat (w związku tym okres trwałości znaku musiał zostać wydłużony z obecnych 
3 lat do lat 5).

Należy zaznaczyć, że do systemu badań włączony będzie również niestandardowy 
sprzęt służący do stosowania środków ochrony roślin tj. specjalne instalacje do wyko-
nywania oprysków w szklarni lub tunelach foliowych, zaprawiarki do nasion, opryski-
wacze taczkowe oraz inny sprzęt specjalistyczny, w przypadku którego planowane jest 
przeprowadzanie badań również w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat.

Projekty przedmiotowych rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podle-
gały stosownym konsultacjom z organizacjami społeczno-zawodowymi i instytucjami 
działającymi w obszarze rolnictwa. Zostały one również udostępnione na stronach 
internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legi-
slacji. Mając na uwadze, że projekty rozporządzeń zostały skierowane do uzgodnień 
oraz udostępnione na stronach internetowych w kwietniu 2013 r., wszystkie zaintere-
sowane strony miały możliwość zapoznać się z ich treścią oraz mogły zgłosić ewentu-
alne uwagi. Do przedstawionej kwestii zmiany wzoru znaków kontrolnych nie zostały 
zgłoszone uwagi w trakcie trwania procesu legislacyjnego. Nie wskazywano również 
na potrzebę wprowadzenia przepisów przejściowych w związku z zakupem przez sta-
cje kontroli opryskiwaczy znacznej liczby znaków kontrolnych według starych wzo-
rów. Wobec powyższego nie został wprowadzony okres przejściowy na wykorzystanie 
nieaktualnych znaków kontrolnych.

 Jednocześnie informuję, że sprawy nadzoru nad prawidłowym przebiegiem badań 
opryskiwaczy, w tym ich oznaczania znakami kontrolnymi należą do zakresu działa-
nia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

w z. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senator Jadwigi Rotnickiej

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 7 lutego bieżącego roku opublikowany został projekt rozporzą-

dzenia ministra środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów 
odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opako-
wań niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą 
zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem wo-
jewództwa.

Obowiązek wydania rozporządzenia wynika z ustawy o gospodarce 
opakowaniami i materiałami opakowaniowymi i ma na celu stymulowanie 
systemu tworzenia i rozwoju systemu przetwarzania opakowań po środkach 
niebezpiecznych. Są to działania pożądane i ze wszech miar godne poparcia, 
gdyż prowadzić mają do eliminacji ze środowiska materiałów zagrażających 
środowisku naturalnemu oraz ludziom. Obowiązkiem będzie nie tylko odzysk 
takich opakowań, ale i ich recykling. I właśnie w tej drugiej kwestii mam do 
Pana Ministra kilka pytań związanych z przedstawionymi mi problemami.

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzy-
stania tych samych materiałów z uwzględnieniem minimalizacji nakładów 
na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą 
do ich wytworzenia, oraz surowce służące do ich późniejszego przetworze-
nia. Zgodnie z definicją z ustawy o odpadach recykling to „odzysk, w ramach 
którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub sub-
stancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach”.

W załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia określono między innymi 
poziom odzysku i recyklingu dla papieru i tektury. Jednakże przedstawiciele 
zarówno organizacji producenckich, jak i rolniczych twierdzą, iż nie jest moż-
liwy bezpieczny recykling tego typu opakowań. Jest tak dlatego, iż papier 
jest sorbentem – wchłania substancje, z którymi ma kontakt. Każdy element 
opakowania papierowego, który ma kontakt z produktem niebezpiecznym, 
jest trwale zanieczyszczony. Dotyczy to opakowań papierowych na przykład 
po sypkiej zaprawie nasiennej, etykiet, papierowych uszczelek itp. Jedynym 
bezpiecznym rozwiązaniem jest poddawanie tego typu opakowań odzysko-
wi energetycznemu.

Niespełnienie norm w zakresie minimalnych poziomów recyklingu spo-
woduje nałożenie na producentów podwójnej opłaty produktowej. Przedsta-
wiciele organizacji rolniczych wyrażają obawy, iż w takiej sytuacji koszt ten 
zostanie przerzucony na produkt, a tym samym ostatecznie na rolnika.

Wobec powyższego uprzejmie zwracam się do Pana Ministra z następu-
jącymi zapytaniami.

1. Na jakim etapie są obecnie prace nad wyżej wymienionym projektem 
rozporządzenia?

2. Czy znane są ministerstwu obawy i uwagi dotyczące braku możliwo-
ści recyklingu zanieczyszczonego papieru?

3. Czy jeśli się one potwierdzą, możliwa będzie zmiana w załączniku 
nr 2 w odniesieniu do papieru, polegająca na rezygnacji z określenia mini-
malnego poziomu recyklingu i pozostawienie kwestii jedynie odzysku ener-
getycznego?

Z wyrazami szacunku 
Jadwiga Rotnicka
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Stanowisko

Warszawa, 15 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia Pani Senator Jadwigi Rotnickiej z dnia 6 marca br. 

dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych 
rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla 
opakowań niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać 
określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa, prze-
kazanego pismem z dnia 11 marca br., znak: BPS/043-50-2198/14, uprzejmie infor-
muję, że ze względu na duży stopień złożoności sprawy nie jest możliwe dotrzymanie 
terminu udzielenia odpowiedzi wynikającego z art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu.

Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia od-
powiedzi.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk

Odpowiedź

Warszawa, 5 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie pani senator Jadwigi Rotnickiej, przekazane pi-

smem z dnia 11 marca br. przez Pana Marszałka, znak: BPS-043-50-2198/14, doty-
czące projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych 
poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań 
niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone 
poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa, uprzejmie przed-
stawiam poniższe wyjaśnienia.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w dniu 16 kwietnia br. przedmiotowe rozporządze-
nie zostało podpisane przez Ministra Środowiska.

W toku prac nad projektem tego rozporządzenia prowadzone były konsultacje spo-
łeczne m.in. ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi, które w przesyłanych 
do Ministerstwa Środowiska pismach zgłaszały swoje opinie, a także przedstawiały 
informacje dotyczące problemów, jak również możliwych sposobów przetwarzania od-
padów po opakowaniach wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, w tym 
środkach ochrony roślin.
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Niewątpliwie w przypadku zanieczyszczonych odpadów opakowaniowych po środ-
kach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, wykonanych z papieru i tek-
tury, może powstać problem z poddaniem tego typu odpadów procesowi recyklingu.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nie jest możliwe całkowite wyłączenie spod 
obowiązku recyklingu opakowań po środkach niebezpiecznych wykonanych z papieru 
i tektury. Wynika to z faktu, iż załącznik nr 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o go-
spodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) określa po-
ziomy odzysku i recyklingu dla wszystkich rodzajów materiałów, nie dając możliwości 
dokonywania wyłączeń w tym zakresie.

Jednak zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy wykonanie przez wprowadzającego 
produkty w opakowaniach obowiązku z zakresu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
odzysku i recyklingu następuje poprzez odzysk i recykling odpadów opakowaniowych 
takiego samego rodzaju, tzn. określonego kodem odpadu zgodnym z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1206). Zatem w przypadku odpadów opakowaniowych po środkach nie-
bezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin, rozliczenie dokonuje się według kodu 
odpadu właściwego dla tego rodzaju opakowań, czyli 15 01 10 – Opakowania zawie-
rające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Oznacza to, 
iż wprowadzający ww. środki w opakowaniach wykonanych z papieru i tektury, może 
wykonać obowiązek odzysku i recyklingu za pomocą odpadów opakowaniowych po 
środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, które wykonane są 
z dowolnego materiału, ale z zachowaniem poziomu odzysku i recyklingu przewidzia-
nego rozporządzeniem dla opakowań z papieru i tektury.

Powyższy sposób wykonania obowiązku w zakresie osiągania odpowiednich po-
ziomów odzysku i recyklingu pozwala rozwiązać problem związany z utrudnionymi 
możliwościami przetwarzania dla konkretnych rodzajów materiałów, z którego wyko-
nane zostały opakowania po środkach niebezpiecznych, dając jednocześnie możliwość 
realizacji powyższego obowiązku.

Ponadto uwzględniając postulaty branży w przedmiotowym rozporządzeniu okreś- 
lającym poziomy odzysku i recyklingu, m.in. również dla odpadów opakowaniowych 
po środkach niebezpiecznych wykonanych z papieru i tektury, w latach 2014 i 2015 
zostały określone wyłącznie poziomy odzysku.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatora Witolda Sitarza

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

W maju 2013 r. Rada Miejska Kalisza skierowała do ministra transportu, 
budownictwa i gospodarki morskiej apel w sprawie poszerzenia sieci dróg 
ekspresowych. Dotychczas zaplanowana sieć tych dróg omija Kalisz, drugie 
co do wielkości miasto województwa wielkopolskiego i jedno z miast woje-
wódzkich w poprzednim układzie administracyjnym. Brak ten jest również 
problemem dla całego subregionu południowej Wielkopolski.

W ślad za apelem Rady Miejskiej Kalisza senatorowie z Wielkopolski 
wystosowali oświadczenie popierające stosowne modyfikacje sieci dróg 
ekspresowych, polegające na przedłużeniu S12 od S8 pod Sieradzem przez 
Kalisz do S11 w Pleszewie i wybudowanie odcinka S25 od Ostrowa Wielko-
polskiego do połączenia z A1 pod Toruniem, które obecnie jako 12 i 25 krzy-
żują się w Kaliszu. Właściwe przeprowadzenie tych dróg w pobliżu Kalisza 
byłoby również rozwiązaniem problemu obwodnic tego miasta. Ten problem 
i tak w nieodległej przyszłości musi zostać rozwiązany.

Kalisz wraz z Ostrowem Wielkopolskim tworzą aglomerację kalisko- 
-ostrowską z populacją około trzystu tysięcy osób, uznaną w Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju za drugi po Poznaniu ośrodek re-
gionalny Wielkopolski. Postulowane przez senatorów poszerzenie sieci dróg 
ekspresowych zapewniłoby dobre skomunikowanie aglomeracji kalisko- 
-ostrowskiej z wszystkimi częściami kraju. Na takim rozwiązaniu skorzy-
stałby również Wrocław.

Odpowiedź, jaką uzyskali senatorowie, była dalece niesatysfakcjonują-
ca. Minister powołał się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 
2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych jako niezmienne roz-
wiązanie, do którego będą ograniczone inwestycje w drogi ekspresowe.

Niedawno prezydenci Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego zwrócili się do 
Pani Wicepremier z wnioskiem o przebudowę odcinka drogi krajowej 25 po-
między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim do standardu drogi ekspreso-
wej dwujezdniowej. Jest to tym bardziej uzasadnione, że już przygotowany 
jest pas drogowy i bezkolizyjne skrzyżowania. Wyrażam pełne poparcie dla 
tego wniosku. Odcinek ten stanowi kręgosłup aglomeracji kalisko-ostrow-
skiej i jest bardzo zatłoczony. To dodatkowy argument na rzecz zmian w sie-
ci dróg ekspresowych.

Pojawia się więc pytanie, czy rozporządzenia dotyczące sieci dróg krajo-
wych są nienaruszalne przez wieki. Uważam, że należy ponownie przyjrzeć 
się projektowanej sieci dróg ekspresowych, nawet nie przesądzając o termi-
nie realizacji.

Wnoszę więc o ponowne rozważenie możliwości wprowadzenia stosow-
nych zmian w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz w wy-
mienionym rozporządzeniu. Załączam dodatkowo wcześniejsze oświadcze-
nie senatorów wielkopolskich, w którym precyzyjnie określono postulowane 
przebiegi dróg. Mam nadzieję, że argumentacja senatorów i wniosek pre-
zydentów Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego zostaną ponownie wzięte pod 
uwagę.

Z poważaniem 
Witold Sitarz
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Odpowiedź

Warszawa, 11 kwietnia 2014 r.

Pan  
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca br., znak BPS/043-050-2199/14, przy 

którym przekazano oświadczenie Pana senatora Witolda Sitarza w sprawie sieci 
dróg w rejonie Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, uprzejmie przekazuję następu-
jące wyjaśnienia.

Drogi ekspresowe w Polsce stanowią część sieci dróg krajowych, spełniających 
rolę doprowadzenia ruchu kołowego do układu autostrad oraz obsługujących ważne 
relacje międzyregionalne i międzynarodowe. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 128, poz.1334 z późn. zm.) określono sieć autostrad i dróg ekspresowych 
o łącznej długości ok. 7300 km (w tym ok. 2000 km autostrad).

Sieć dróg ekspresowych i autostrad zdefiniowana w ww. rozporządzeniu jest pod-
stawową siecią transportową kraju, zbieżną ze zdefiniowaną siecią TEN-T oraz zgodną 
ze Strategią Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Została ona 
określona na podstawie szeregu kryteriów i czynników, uwzględniając uwarunko-
wania wspólnotowe i transgraniczne, dotyczące głównych korytarzy transportowych 
i połączeń pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi kraju. Zgodnie z ww. 
dokumentami, rolą resortu infrastruktury i rozwoju jest w pierwszej kolejności ukoń-
czenie budowy tej podstawowej dla rozwoju gospodarczego kraju sieci.  W tym celu 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowuje obecnie nowy Program Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014–2020. Zostaną w nim ujęte wszystkie inwestycje pla-
nowane do realizacji w perspektywie UE 2014–2020.

Z uwagi na fakt, iż możliwość pozyskania dofinansowania z Funduszu Spójności 
mają inwestycje znajdujące się w sieci TEN-T, resort infrastruktury i rozwoju nie prze-
widuje zmiany ww. rozporządzenia w zakresie włączenia odcinków dróg, które nie leżą 
na ww. sieci, tj. między innymi odcinków, o których wspomina Pan Senator w swoim 
wystąpieniu.

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

Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia, 
Jana Marii Jackowskiego, Zdzisława Pupy, 

Beaty Gosiewskiej oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa

Szanowny Panie Prezesie!
Bardzo dziękujemy za szybką i wyczerpującą odpowiedź z 27 lutego 

2014 r. na oświadczenie senatorskie złożone na czterdziestym ósmym posie-
dzeniu Senatu 30 stycznia bieżącego roku, dotyczące kwestii udostępnienia 
ksiąg procedur programu SAPARD z okresu od stycznia 2004 r. Pozostajemy 
zobowiązani za zaangażowanie Pana Prezesa w wyjaśnienie spraw poru-
szonych w oświadczeniu, jednakże prosimy o doprecyzowanie kilku kwestii, 
gdyż niektóre zagadnienia zasadnie budzą nasze wątpliwości. Prosimy zatem 
o wyjaśnienie zawartych stwierdzeń i odpowiedzi na następujące pytania.

W odpowiedzi dotyczącej pytania nr 2 znajduje się następująca uwaga 
dotycząca programu SAPARD: „Książki procedur dla tego programu, w tym 
zawarte w nich wzory formularzy, nie stanowią przepisów prawa material-
nego, ale mają znaczenie porządkowe, stanowią dokumenty wewnętrzne 
ARiMR, określają sposób postępowania i kolejność wykonywania czynności 
przez osoby zajmujące się obsługą programu SAPARD”.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 28 października 2003 r. 
w sprawie kryteriów akredytacyjnych dla agencji płatniczych (DzU nr 190, 
poz. 1867), przygotowanie wzorów formularzy było jednym z wymogów 
określonych w załączniku „Kryteria akredytacyjne dla agencji płatniczych” 
(pkt IV. 1). Jednocześnie wszystkie dokumenty i wzory formularzy przygoto-
wane przez ARiMR i zgrupowane w księgach procedur podlegały procesowi 
akredytacji przez krajowego urzędnika zatwierdzającego w Ministerstwie 
Finansów, który następnie przesyłał je do zatwierdzenia przez Komisję Eu-
ropejską zgodnie z „Wieloletnią umową finansową” (MP 30/2001 poz. 502).

Procedura ta znajduje potwierdzenie między innymi w sprawozdaniu 
specjalnym nr 2/2004 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczą-
cym pomocy przedakcesyjnej: „kraje objęte programem SAPARD rozpoczęły 
realizację projektów (zawieranie kontraktów) po wydaniu przez Komisję de-
cyzji zatwierdzającej systemy, po zatwierdzeniu wszystkich procedur, list 
kontrolnych i formularzy” (DzU UE z dnia 30 listopada 2004 r. PL C295, 
str. 11 pkt 60).

Niewątpliwie więc do czasu ostatecznego przekazania przez ARiMR do-
kumentów i formularzy do krajowego urzędnika zatwierdzającego w celu ich 
akredytacji miały one wewnętrzny charakter roboczy, niemniej nie mogły 
być one używane do celów związanych z obsługą programu SAPARD, gdyż 
do tego niezbędne było zakończenie procesu zatwierdzania.

Prosimy w związku z tym o odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy wszelkie dokumenty, wzory formularzy etc., między innymi sta-

nowiące księgi procedur, po akredytacji przez krajowego urzędnika zatwier-
dzającego i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, stawały się elementem 
prawa materialnego, określającego dozwolone zasady postępowania obo-
wiązujące ARiMR przy obsłudze programu SAPARD, czy też w dalszym ciągu 
miały jedynie charakter porządkujący?

2. Czy zgodnie z zasadami było dozwolone rozpatrywanie wniosków 
w sposób niezgodny z zatwierdzonymi procedurami, dokumentami i formu-
larzami?

3. Czy modyfikacje procedur, dokumentów i formularzy po akredytacji 
przez krajowego urzędnika zatwierdzającego oraz ich zatwierdzeniu przez 
Komisję Europejską były bezwzględnie obowiązujące i w jakim okresie po 
zatwierdzeniu pociągało to za sobą konieczność ich aktualizacji, czy też zgod-
nie z zatwierdzonymi zasadami akredytacji ARiMR jako agencji SAPARD do-
zwolone było równoległe korzystanie z poprzednich procedur, dokumentów 
i formularzy, na jakich zasadach i jakie przepisy to sankcjonowały?
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Odnośnie do otrzymanych od Pana odpowiedzi na pytania zadane 
w poprzednim oświadczeniu prosimy o doprecyzowanie następujących za-
gadnień:

Ad 1: Zgodnie z Pana odpowiedzią księga procedur KP-700-09-ARiMR 
nigdy nie zawierała formularza druku DW05/4. Jednocześnie według infor-
macji z Ministerstwa Finansów, jednostki akredytującej dokumenty i wzory 
formularzy przygotowane przez ARiMR, w 2005 r. dokonano zmian druków 
księgi procedur KP-700-04-ARiMR, między innymi druku DW05/4, w tym 
druku nr DW06/4, to była zmiana nr 4/10.4, zaś w obiegu dokumentacyj-
nym w drugiej połowie 2006 r. druk DW06/4 występuje ze stopką KP-700-09- 
-ARiMR/9/z. Podobna sytuacja dotyczy druku formularza DT10/R/1, jest to 
formularz raportu z wizytacji terenowej, który występuje zarówno w wersji 
z KP-700-09-ARiMR/9/z, jak i w wersji z KP-700-09-ARiMR/10/z.

W związku z tym faktem prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
W jakim okresie obowiązywał oraz był używany druk DW05/4 z KP- 

-700-04-ARiMR/9/z oraz kiedy weszła w życie jego modyfikacja w oparciu 
o KP-700-04-ARiMR/10/z?

W jakim okresie obowiązywał oraz był używany druk DW06/4 z KP- 
-700-04-ARiMR/9/z oraz kiedy weszła w życie jego modyfikacja w oparciu 
o KP-700-04-ARiMR/10/z?

W jakim okresie obowiązywał oraz był używany druk DW06/4 z KP- 
-700-09-ARiMR/9/z?

W jakim okresie obowiązywał i był używany druk DT10/R/1, formularz 
raportu z wizytacji terenowej, z KP-700-09-ARiMR/9/z oraz kiedy weszła 
w życie jego modyfikacja w oparciu o KP-700-09-ARiMR/10/z?

Ad 2: Zgodnie z Pana odpowiedzią, przy obsłudze wniosków: „powinny 
być wykorzystywane, co do zasady, formularze zawarte w zatwierdzonych 
księgach procedur dla tych działań, na przykład w KP-700-04-ARiMR dla 
działania 4. Poszczególne formularze zawierały stałą treść z ewentualnym 
wskazaniem, które wyrażenia można skreślić, oraz miejsca wykropkowa-
ne, które były odpowiednio wypełniane przez pracowników rozpatrujących 
wnioski”. Czy z tego sformułowania wynika jednoznacznie, że ingerencja 
pracowników rozpatrujących wnioski w stałą treść poszczególnych formula-
rzy była niedozwolona?

Ad 3: Z przywoływanego przez Pana zapisu pkt 11 rozdziału 6 „Wizyta-
cja terenowa – zasady ogólne” zawartego w KP-700-09-ARiMR można wnio-
skować, że dotyczy on przeprowadzania przez oddziały regionalne ARiMR 
wizytacji terenowej na etapie rozpatrywania wszystkich wniosków różnych 
beneficjentów. Prosimy zatem o wyjaśnienie, która procedura umożliwiała 
jednoczesne rozpatrywanie wniosku o płatność częściową i końcową, to jest 
równoległe rozpatrywanie dwóch druków DW02/4.

W odpowiedzi pisze Pan również: „W umowie zawartej pomiędzy ARiMR 
a beneficjentem nie ma zapisów, które regulowałyby, a tym bardziej wpro-
wadzałyby zobowiązanie, że w przypadku przedsięwzięć realizowanych 
w dwóch etapach II etap miał być finansowany ze środków wypłaconych 
po I etapie”. Jednocześnie dodaje Pan, że: „Każdy beneficjent miał swobodę 
w planowaniu harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i sposobu dyspono-
wania wypłaconą pomocą finansową”.

W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:
Czy zapisy we wniosku o objęcie finansowaniem, składanym jeszcze 

przed podpisaniem umowy, oraz w będącym jego częścią harmonogramie 
rzeczowo-finansowym stanowiły element umowy, czy też nie miały dla jej 
przebiegu i oceny żadnego znaczenia?

Czy plany finansowe wniosku o objęcie dofinansowaniem, zakładają-
ce finansowanie II etapu przedsięwzięcia ze środków refundacji za I etap, 
mogły być uznane i wniosek oparty o ten plan finansowy skierowany do 
podpisania umowy, czy też umowa oparta o taki plan finansowy wniosku 
byłaby z punktu widzenia ARiMR niemożliwa do spełnienia?

Czy swoboda planowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia do-
tyczyła również jego zakresu i czy akceptacja harmonogramu przez ARiMR 
poprzez dołączenie go do umowy była jednoznaczna z akceptacją planowa-
nego zakresu przedsięwzięcia?
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Jednocześnie chcielibyśmy doprecyzować prośbę o udostępnienie nastę-
pujących ksiąg procedur dotyczących działania 4.2 programu SAPARD:

— KP-700-04-ARiMR/9/z w wersji obowiązującej w dniu 31 marca 
2006 r. oraz kompletnych list jej późniejszych zmian wraz z datami ich wej-
ścia w życie, wraz ze schematami procedur rozpatrywania wniosków i da-
tami obowiązywania;

— KP-700-04-ARiMR/10/z w wersji obowiązującej w dniu 31 marca 
2006 r. oraz kompletnych list jej późniejszych zmian wraz z datami ich wej-
ścia w życie, wraz ze schematami procedur rozpatrywania wniosków i da-
tami obowiązywania;

— KP-700-09-ARiMR w wersji zatwierdzonej w marcu 2005 r. oraz kom-
pletnych list jej późniejszych zmian wraz z datami ich wejścia w życie, w tym 
schematów procedur rozpatrywania wniosków, a szczególnie wersji KP-700-
-09-ARiMR/9/z i KP-700-09-ARiMR/10/z.

Będziemy zobowiązani za udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej spra-
wie, od czego uzależniamy dalsze działania.

Z poważaniem   Krzysztof Słoń 
Wojciech Skurkiewicz  Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski  Zdzisław Pupa 
Bogdan Pęk   Beata Gosiewska 
Andrzej Pająk   Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź

Warszawa, 3.04.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pytania zawarte w oświadczeniu, złożonym przez Senatorów: Woj-

ciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Krzysztofa Słonia, 
Jana Marię Jackowskiego, Zdzisława Pupę, Beatę Gosiewską. Przemysława Błaszczy-
ka na 50. posiedzeniu Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r., uprzejmie wyjaśniam co 
następuje.

Dokumenty aplikacyjne w ramach Programu SAPARD, takie jak: formularze wnio-
sków o przyznanie pomocy czy wniosków o płatność nie stanowiły prawa powszechnie 
obowiązującego. Niemniej jednak ich zawartość zgodna była z normami prawnymi 
wynikającymi z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

W odniesieniu do zasad rozpatrywania wniosków w programie SAPARD, należy 
wskazać, iż procedury zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, stanowiły na-
rzędzie służące rozpatrywaniu wniosków. Jednakże, jak zostało wskazane powyżej, 
podstawą prawną, na której opierało się rozpatrywanie wniosków były właściwe akty 
prawa powszechnie obowiązującego. Zatem rozpatrywanie wniosków, choć odbywało 
się przy wykorzystaniu zatwierdzonych procedur, w każdym przypadku pozostawało 
w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wymaga w tym miej-
scu wyjaśnienia, iż każda opracowana i zatwierdzona Książka Procedur programu 
SAPARD. obowiązywała w danym okresie czasu w jednej wersji (np. Iz, 2z, 3z, itd.). 
Wprowadzenie w życie kolejnej wersji Książki Procedur skutkowało jednocześnie za-
kończeniem stosowania wersji poprzedniej, dotychczas obowiązującej.



50. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2014 r. 121

W odniesieniu do prośby o ustosunkowanie się do naszych wcześniejszych wyjaśnień, 
przekazanych pismem z dnia 27.02.2014 r., informuję, iż Książki Procedur KP-700- 
-04-ARiMR/9/z oraz KP-700-09-ARiMR/9/z obowiązywały od dnia 08/03/2005 r., 
natomiast Książki Procedur KP-700-04-ARiMR/10/z oraz KP-700-09-ARiMR/10/z 
obowiązywały od dnia 16/04/2006 r. Okres obowiązywania dokumentów, o które py-
tają Panie oraz Panowie Senatorowie w swoim oświadczeniu, jest zbieżny z okresami 
obowiązywania wyżej wskazanych Książek Procedur.

Odpowiadając na wątpliwości związane z punktem 2 naszego pisma z dnia 
27.02.2014 r., uprzejmie informuję, iż co do zasady pracownicy weryfikujący wnioski 
modyfikowali te części formularzy, które były do tego przeznaczone. Jednakże należy 
pamiętać, iż Książki Procedur, w których aktualizacje były opiniowane przez służby 
prawne ARiMR, zostały stworzone w celu ujednolicenia, uproszczenia, przyspieszenia 
procesu rozpatrywania wniosków. Tak więc weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej za-
wsze odbywała się przede wszystkim z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie 
obowiązujących. Zatem niedozwolone było takie korzystanie z druków oraz formula-
rzy znajdujących się w Książkach Procedur, które mogłoby doprowadzić do weryfikacji 
wniosku w sposób niezgodny z prawem.

W odniesieniu do wątpliwości dotyczących punktu 3 naszego pisma z dnia 
27.02.20t4 r. uprzejmie wyjaśniam, że procedury nie zawierały bezpośrednich regu-
lacji umożliwiających albo też zakazujących równoczesnego weryfikowania wniosków 
o płatność częściową oraz końcową. Należy jednakże wziąć pod uwagę, iż terminy 
składania przez beneficjenta kolejnych wniosków o płatność uregulowane były dla 
każdej sprawy odrębnie, w umowie zawartej pomiędzy ARiMR a beneficjentem.

Odnosząc się do kolejnych pytań zawartych w oświadczeniu Państwa Senatorów 
należy wskazać, iż wniosek o dofinansowanie nie stanowił części zawieranej później 
umowy o dofinansowanie projektu. Niemniej postanowienia zawartej umowy, w każ-
dym przypadku uwzględniały informacje przedstawiane przez beneficjenta, zawarte 
między innymi we wniosku o dofinansowanie i były efektem dwustronnego porozu-
mienia beneficjenta i ARiMR.

Jednocześnie pragnę ponownie zaznaczyć, że zgodnie z dokumentami programo-
wymi, pomoc w ramach programu SAPARD miała charakter refundacji poniesionych 
przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych. W umowie zawartej pomiędzy ARiMR 
a beneficjentem nie ma postanowień, które regulowałyby, a tym bardziej wprowadza-
łyby zobowiązanie, że w przypadku przedsięwzięć realizowanych w dwóch etapach. 
II etap miał być finansowany ze środków wypłaconych po I etapie. Beneficjent był 
świadomy, że sam musi zadbać o źródła finansowania przed rozliczeniem poszcze-
gólnych etapów przedsięwzięcia, a składając poszczególne wnioski o płatność ma 
obowiązek dołączenia dokumentów potwierdzających udokumentowane poniesienie 
kosztów. Umowy o udzieleniu pomocy uzależniały wypłatę środków finansowych od 
spełnienia wszystkich przewidzianych warunków i pozytywnej weryfikacji wniosków 
o płatność. Każdy beneficjent miał swobodę w planowaniu harmonogramu realizacji 
przedsięwzięcia i sposobu dysponowania wypłaconą pomocą finansową.

Dodatkowo, przychylając się do prośby Państwa Senatorów w załączeniu przeka-
zuję, wskazane w oświadczeniu, Książki Procedur Programu SAPARD. Wersja elek-
troniczna pisma (bez załączników) zostanie dodatkowo przekazana na adres e-mail 
odpowiedzi@senat.gov.pl.

Z wyrazami szacunku 
 
PREZES 
Andrzej Gross
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 
Andrzeja Pająka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracamy się do prezesa Rady Ministrów z prośbą o udzielenie nastę-
pujących informacji.

Na jakim etapie jest zapowiadane na marzec bieżącego roku wprowadze-
nie ogólnopolskiej karty dużej rodziny? Na jakiej zasadzie i od kiedy będą 
przyjmowane wnioski o wydanie kart oraz kto będzie się zajmował ich przy-
gotowaniem? Jakie ulgi, których potwierdzenie jest dzisiaj możliwe, będą 
przysługiwać posiadaczom kart? Czy rząd planuje partycypować, choćby 
częściowo, w ulgach udzielonych przez samorządy w ramach istniejących 
na ich terenach kart? Chodzi na przykład o ulgi na przejazd komunikacją 
miejską.

Karty dużych rodzin wprowadzono w ponad stu pięćdziesięciu samo-
rządach w Polsce, nawet w tych będących w trudnej sytuacji finansowej. 
Wiele samorządów planuje wprowadzenie kart w najbliższym czasie. Część 
z nich chce skoordynować swoje działania z działaniami zapowiadanymi od 
dłuższego czasu przez stronę rządową, dlatego niezmiernie ważne jest jasne 
określenie zarówno terminu wprowadzenia karty ogólnopolskiej, jak i zasad 
jej funkcjonowania. Z pewnością również samorządy pozytywnie przyjmą 
wsparcie swoich lokalnych kart przez budżet państwa. Będzie to potwier-
dzenie, że polityka prorodzinna jest rzeczywiście priorytetem państwa, a sa-
morządy w swoich działaniach nie pozostaną osamotnione.

Krzysztofa Słoń 
Jan Maria Jackowski 
Henryk Górski 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk 
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 14 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 11 marca 2014 r., sygn. BPS/043-50-2201/14, 

dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Krzysztofa Słonia wspólnie z innymi 
senatorami w sprawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, uprzejmie wyjaśniam.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szcze-
gółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zostały 
skierowane w dniu 18 marca 2014 r. pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów 
i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej.
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Planuje się, że wprowadzona w ramach programu Karta Dużej Rodziny wydawana 
będzie bezpłatnie na wniosek osoby uprawnionej przez wójta (burmistrza lub prezydenta 
miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. 
Złożenie wniosku o Kartę będzie natomiast możliwe po wejściu ww. projektów w życie.

Celem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych jest podjęcie działań na rzecz 
rodzin wielodzietnych, zarówno przez ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym 
podmioty niepubliczne. Ministrowie, każdy w zakresie swojej właściwości, biorąc pod 
uwagę cel programu, będą podejmować działania na rzecz rodzin wielodzietnych. 
Działania te będą mogły być realizowane w szczególności poprzez wprowadzenie zni-
żek w opłatach za wstęp do podległych im instytucji lub świadczone przez nie usługi 
oraz w opłatach za czynności administracyjne. Przykładem instytucji, w których będą 
mogły być wprowadzone zniżki są niektóre muzea, instytucje wystawiennicze, parki 
narodowe, rezerwaty przyrody czy obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Do programu będą mogły również przystąpić podmioty inne niż instytucje pod-
ległe właściwym ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych 
szczeblach samorządu terytorialnego oraz podmioty niepubliczne, które w ramach 
prowadzonej działalności zapewnią rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia. 
Przystąpienie do programu tych podmiotów będzie następowało na podstawie umowy 
zawieranej z ministrem właściwym do spraw rodziny, który będzie mógł upoważnić do 
zawierania tych umów wojewodę, a także zlecić zawieranie umów organizacjom poza-
rządowym prowadzącym działalność na rzecz rodzin wielodzietnych.

Zarówno poziom zniżek oraz miejsca, w których będzie honorowana Ogólnopolska 
Karta Dużej Rodziny, zależeć będzie od kręgu podmiotów, które przystąpią do progra-
mu oraz instytucji podległych ministrom, w których zostaną wprowadzone zniżki na 
rzecz rodzin wielodzietnych.

Wykaz szczególnych uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym zostanie za-
mieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej po wejściu 
ww. projektów w życie. Katalog ten będzie aktualizowany każdorazowo w przypadku 
zmiany uprawnień lub podmiotów, które uprawnienia te przyznały.

Ostateczny kształt i termin wejścia w życie programu uzależniony jest od dalszego 
przebiegu procesu legislacyjnego.

Należy podkreślić, że program wpierać będzie podjętą już w ubiegłych latach przez 
niektóre samorządy terytorialne, inicjatywę mającą na celu poparcie rodzin wielo-
dzietnych i nie będzie wpływał na uprawnienie do wprowadzenia i realizacji w gmi-
nie samorządowych programów przyznających uprawnienia członkom tych rodzin. 
Zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wie-
lodzietnych, jeżeli w gminie został wprowadzony samorządowy program przyznają-
cy uprawnienia rodzinom wielodzietnym, gmina może wykorzystać Kartę, jako do-
kument potwierdzający uprawnienie do korzystania z wprowadzonych na jej terenie 
uprawnień dla rodzin wielodzietnych.

Jednocześnie chcąc zachęcać do podobnej aktywności pozostałe samorządy tery-
torialne, Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął się zadania polegającego na koor-
dynacji i upowszechnianiu dobrych praktyk w tym zakresie. Zespół ds. propagowania 
samorządowych Kart Dużych Rodzin opracował informator jak krok po kroku wprowa-
dzić program wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Poradnik dla jednostek samorządu 
terytorialnego Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny? został podpisany przez Ministra 
Władysława Kosiniaka-Kamysza i na przełomie września i października 2013 r. został 
rozesłany do gmin, powiatów i województw.

Warto wskazać, że od lipca 2013 r. do stycznia 2014 r. liczba samorządowych kart 
dużych rodzin wzrosła z 61 do 195.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 
Andrzeja Pająka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W związku z licznymi pytaniami ze strony osób niepełnosprawnych 
oraz organizacji pozarządowych reprezentujących środowiska osób niepeł-
nosprawnych, jak również przedstawicieli samorządów lokalnych, zwra-
camy się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o udzielenie następujących 
informacji.

Czy są podejmowane jakiekolwiek działania – a jeśli tak, to jakie – 
w związku z tym, że z końcem 2014 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych utraci osobowość prawną? 

Czy urzędy marszałkowskie są przygotowane do przejęcia oddziałów 
funduszu i zatrudnionych tam pracowników? 

Czy proces przejęcia oddziałów i zasady ich późniejszego funkcjonowa-
nia są konsultowane z konwentem marszałków? 

Jaki akt prawny reguluje przyszłe relacje między ministrem pracy i po-
lityki społecznej, pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych 
oraz urzędami marszałkowskimi w związku z wymienionymi zmianami? 

Czy w świetle aktualnej wiedzy i doświadczeń innych państw euro-
pejskich wprowadzenie zmian nie wpłynie negatywnie na wspieranie osób 
niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych działających na rzecz tych 
osób oraz na wypracowany od lat system wydatkowania przez fundusz 
środków finansowych na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
jak również na społeczną kontrolę tych środków, których dysponentem nie 
będzie już fundusz posiadający osobowość prawną?

Krzysztofa Słoń  Bogdan Pęk 
Jan Maria Jackowski  Andrzej Pająk 
Henryk Górski   Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 2014.04.15

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 11 marca 2014 br., znak: BPS/043- 

-50-2202/14, oświadczenie złożone przez senatora  Krzysztofa Słonia wraz z innymi 
senatorami podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r. w sprawie 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, proszę o przyjęcie 
poniższych wyjaśnień.
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Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadza-
jące ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą”, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 
1 stycznia 2015 r. stanie się państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zadania realizowane przez oddziały Funduszu staną się zadaniami marszałków 
województw finansowanymi ze środków przekazywanych samorządom wojewódzkim 
na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu 
nadanym przez ustawę. Środki Funduszu będą przekazywane przez Pełnomocnika 
samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań, na wyod-
rębniony rachunek bankowy – według algorytmu.

Należy stwierdzić, że ustawodawca nie zdefiniował zadań oddziałów Funduszu, 
które będą realizowane przez marszałków województw od dnia 1 stycznia 2015 r. 
Zgodnie ze Statutem Funduszu, oddziały są terenowymi jednostkami organizacyjny-
mi Funduszu, a zakres i obszar ich działania określa Zarząd Funduszu. Po wejściu 
w życie przepisów ustawy nie będzie możliwości dalszego określania tych zadań przez 
Fundusz, a tym samym będzie to skutkowało koniecznością wyznaczenia przez mar-
szałków województw zadań w zakresie własnych kompetencji.

Na podstawie przepisów ustawy z dniem 1 stycznia 2015 r. pracownicy oddziałów 
Funduszu staną się pracownikami urzędów marszałkowskich. Stosunki pracy z pra-
cownikami, którzy z mocy prawa staną się pracownikami urzędów marszałkowskich 
wygasają z dniem 30 czerwca 2015 r., jeżeli nie zostaną im do 31 maja 2015 r. zapro-
ponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia 
do dnia 15 czerwca 2015 r. Do pracowników urzędów marszałkowskich, o których 
mowa wyżej stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że przepisy ustawy zawierają roz-
wiązania, które bez przeprowadzenia stosownej nowelizacji mogłyby zakłócić efektyw-
ną realizację zadań Funduszu i tym samym całkowicie przeorganizują działanie sys-
temu, który przez lata wypracowywał standardy i jakość organizacji pracy. Rozważana 
jest zatem możliwość pozostawienia osobowości prawnej Funduszu z jednoczesnym 
wprowadzeniem zmian sposobu jego funkcjonowania.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark 
oraz senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowna Pani Profesor!
Występujemy do Pani Profesor z upoważnienia i na prośbę Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Pomocy Polakom ze Wschodu z siedzibą w Ko-
szalinie w sprawie odmowy przyznania statusu repatrianta pani Tatianie 
G.-B. i jej córce Julii B. Przy okazji tej sprawy pragniemy zwrócić uwagę Pani 
Rzecznik na losy innych obywateli, którzy po powrocie do ojczyzny przod-
ków nie otrzymały statusu repatrianta.

Losy pani Tatiany są ilustracją tragedii polskich dzieci, które z różnych 
przyczyn spędziły dzieciństwo w sowieckich domach dziecka, a później mu-
siały zostać obywatelami ZSRR. Tylko metryka urodzenia jest świadectwem 
na to, iż są to polskie dzieci. Bardzo często ten zapis był najważniejszym 
śladem w poszukiwaniu dzieci przez Czerwony Krzyż i dowodem ich polskiej 
tożsamości. Tak też jest w przypadku pani Tatiany, która postanowiła przy-
jechać do ojczyzny swoich rodziców, jej własnej i resztę swego życia spędzić 
jako Polka w Polsce. Nie trzeba dodawać, jak trudno jej było na początku bez 
znajomości języka, bez umiejętności poruszania się w polskim prawie i prze-
pisach. Z tego też powodu za późno złożyła do wojewody wniosek o nadanie 
statusu repatrianta, a później, także z powodów formalnych, przegrała pro-
cesy odwoławcze.

Na wniosek pani Tatiany G.-B. przed Wojewódzkim Sądem Administra-
cyjnym w Warszawie prowadzone było postępowanie sądowe (sygn. akt 
sprawy IV SA/W-a 2834/12) ze skargi na postanowienie ministra spraw 
wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w przedmiocie stwierdzenia nie-
dopuszczalności odwołania oraz uchybienia terminu do jego wniesienia. Wy-
rokiem z dnia 21 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił 
skargę, stwierdzając między innymi, iż: „Bezsporna w przedmiotowej spra-
wie jest okoliczność, że złożone przez skarżącą odwołanie od decyzji organu 
pierwszej instancji wniesione zostało po upływie ustawowego terminu (...). 
Tak więc decyzja organu pierwszej instancji, po upływie terminu do złożenia 
odwołania, stała się ostateczna i organ nie mógł już merytorycznie rozpoznać 
zarzutów”.

Działanie sądu z punktu widzenia prawnego jest prawidłowe, ale dla 
osób takich jak pani Tatiana krzywdzące i w ich odczuciu niesprawiedliwe. 
Dla tych osób ważniejsze od względów formalnych, na które powołują się 
sądy, jest meritum sprawy, które związane jest z tym, jak zostały doświad-
czone przez okrutny los. Dlatego zwracamy się do Szanownej Pani Rzecznik 
z prośbą o zainteresowanie się sytuacją faktyczno-prawną pani Tatiany i in-
nych osób, które z podobnych powodów nie mogą korzystać ze statusu repa-
trianta, a które całym swoim życiem dowiodły, że na ten status zasługują.

Grażyna Sztark 
Piotr Zientarski
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Odpowiedź

Warszawa, 31.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
Rzecznik Praw Obywatelskich z uwagą zapoznał się z oświadczeniem Pani Senator 

Grażyny Sztark i Pana Senatora Piotra Zientarskiego, dotyczącym odmowy uznania za 
repatriantki Pani Tatiany G.-B. oraz Jej córki, Pani Julii B. Po analizie tego oświadcze-
nia Rzecznik postanowił podjąć w opisanej w nim sprawie postępowanie wyjaśniające 
i w pierwszej kolejności zwrócić się do Dyrektora Departamentu Obywatelstwa i Re-
patriacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z prośbą o udostępnienie akt prowa-
dzonego w tej sprawie postępowania.

O swoim stanowisku Rzecznik Praw Obywatelskich poinformuje Pana Marszałka 
po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich

Odpowiedź

Warszawa, 27.10.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
Rzecznik Praw Obywatelskich zbadał sprawę zasygnalizowaną przez Panią Sena-

tor Grażynę Sztark i Pana Senatora Piotra Zientarskiego, dotyczącą możliwości przy-
znania statusu repatrianta Pani Tatianie G.-B. oraz Jej córce, Pani Julii B. Rzecznik 
zapoznał się przy tym z aktami postępowania, jakie toczyło się w sprawie Pani G.-B. 
przed Wojewodą Zachodniopomorskim. Analiza tego materiału nie dała jednak Rzecz-
nikowi podstaw do stwierdzenia, że w omawianym przypadku doszło do naruszenia 
praw lub wolności człowieka i obywatela, które uzasadniałoby podjęcie przez Rzecz-
nika interwencji.

W dniu 19 września 2002 r., na podstawie art. 9 ust. 1 obowiązującej wówczas 
ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2000 r. Nr 28, 
poz. 353 ze zm.), Pani Tatiana G.-B. uznana została za obywatelkę polską. Po upły-
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wie prawie 10 lat od tego uznania, w dniu 5 marca 2012 r. Pani G.-B. wystąpiła do 
Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przyznanie jej statusu repartianta. 
Wniosek ten potraktowany został przez Wojewodę jako wniosek o uznanie za repa-
trianta, złożony na podstawie art. 41 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.). Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, osoba, która 
przed dniem wejścia w życie ustawy o repatriacji nabyła obywatelstwo polskie na 
podstawie przepisów ustawy o obywatelstwie polskim, mogła zostać uznana za re-
patrianta po spełnieniu łącznie trzech wymienionych w przepisie przesłanek. Jedną 
z tych przesłanek było złożenie wniosku o uznanie za repatrianta w terminie 12 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy o repatriacji, czyli od 1 stycznia 2001 r. Art. 41 
ust. 2 ustawy przewidywał z kolei możliwość uznania za repatrianta osoby, która 
nie nabyła jeszcze obywatelstwa polskiego, a przebywała w Polsce na podstawie ze-
zwolenia na osiedlenie się. Także i w tym przypadku, jedną z przesłanek było jednak 
złożenie wniosku o uznanie za repatrianta w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy.

Decyzją z 26 kwietnia 2012 r. o nr SO-1.6112.19.2012.NK Wojewoda Zachod-
niopomorski odmówił uznania Pani G.-B. za repatriantkę. Powodem było uchybie-
nie 12-miesięcznemu terminowi do złożenia wniosku. W uzasadnieniu decyzji organ 
słusznie zauważył, że termin ten miał charakter materialny i jego naruszenie wywoła-
ło skutek w postaci wygaśnięcia związanego z nim uprawnienia. W treści decyzji Pani 
Tatiana G.-B. została w sposób prawidłowy pouczona o prawie do wniesienia odwoła-
nia do Ministra Spraw Wewnętrznych, w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnię-
cia w sprawie. Samo rozstrzygnięcie doręczone zostało przez pocztę Małżonkowi Pani 
G.-B. w dniu 30 kwietnia 2012 r. Odwołanie od decyzji zostało jednak złożone dopie-
ro 12 lipca 2012 r. W tej sytuacji Minister Spraw Wewnętrznych, postanowieniem 
z 17 sierpnia 2012 r. o nr DOiR.II/641-2/2012/LU, stwierdził niedopuszczalność od-
wołania i uchybienie terminu do jego wniesienia.

Powyższe postanowienie zostało przez stronę zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. W skardze Pani G.-B. zakwestionowała prawidło-
wość doręczenia postanowienia. Zarzutu tego Sąd nie podzielił i wyrokiem z 21 lutego 
2013 r. o sygn. akt IV SA/Wa 2384/12 oddalił skargę. Sąd uznał bowiem, że stosow-
nie do art. 43 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267 ze zm.), pod nieobecność adresata, postanowienie 
organu drugiej instancji w sposób prawidłowy doręczone zostało za pokwitowaniem 
dorosłemu domowikowi, który składając podpis na zwrotnym potwierdzeniu odbioru 
zobowiązał się do przekazania korespondencji adresatowi. W uzasadnieniu wyroku 
Sąd zauważył także, że Minister, oprócz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesie-
nia dowołania, nieprawidłowo orzekł o niedopuszczalności tego odwołania. Ta okolicz-
ność, zdaniem Sądu, nie miała jednak istotnego wpływu na wynik postępowania.

Po analizie stanu faktycznego i prawnego niniejszej sprawy Rzecznik Praw Oby-
watelskich nie znalazł podstaw do zakwestionowania wydanej w tej sprawie decyzji 
administracyjnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wniosek o uznanie za repatriant-
kę złożony został przez Panią Tatianę G.-B. po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy o repatriacji. Wnioskodawczyni nie spełniła zatem jednej z przesłanek 
niezbędnych do tego, aby wniosek taki rozpatrzony mógł zostać pozytywnie. Brak 
możliwości uznania Pani G.-B. za repatriantkę nie wynikał zatem z wadliwości czy nie-
kompletności obowiązujących przepisów prawa. Ustawa o repatriacji w art. 41 prze-
widywała bowiem możliwość uzyskania takiego statusu przez osoby, które tak, jak 
Pani G.-B. posiadały polskie pochodzenie i powróciły do Ojczyzny z azjatyckiej części 
b. ZSRR przed wejściem w życie wspomnianej ustawy. Ustawodawca zdecydował się 
jednak ograniczyć tę możliwość w czasie, wprowadzając ustawowy i nieprzywracalny 
termin do złożenia stosownego wniosku.

W sprawie Pani Julii B. Rzecznik Praw Obywatelskich ustalił jedynie, że przed Woje-
wodą Zachodniopomorskim nie toczyło się żadne postępowanie, które dotyczyłoby uzna-
nia ww. za repatriantkę. Wniosek z marca 2012 r. podpisała jedynie Pani Tatiana G.-B., 
a załączone do niego dokumenty dotyczyły wyłącznie Jej sytuacji. Pani Julia B., będą-
ca już wówczas osobą pełnoletnią, nie składała i nie podpisywała zaś żadnego pisma, 
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w którym wnosiłaby o takie uznanie. Odnotować przy tym należy, że w dniu 24 lipca br. 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wo-
jewódzkim wystosował do Pani Tatiany G.-B. pismo informujące o możliwości złożenia 
przez Jej córkę wniosku o uznanie za repatriantkę. Pismo to nie przesądza rzecz jasna 
o tym, czy Pani Julia B. spełnia przesłanki do takiego uznania. Działanie Urzędu wydaje 
się jednak o tyle uzasadnione, że poza opisywanym wyżej art. 41 ustawy o repatriacji, 
który był przepisem przejściowym, podstawę do uznania osoby za repatrianta stanowić 
może także art. 16 omawianej ustawy. Zgodnie z tym artykułem, za repatrianta uznana 
może zostać osoba polskiego pochodzenia, która przed dniem wejście w życie ustawy 
o repatriacji zamieszkiwała terytoria wymienione w art. 9 ustawy, przebywała na tery-
torium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, wydanego w celu kształcenia 
się na studiach i złożyła wniosek o uznanie za repatrianta w terminie 12 miesięcy od 
ukończenia szkoły wyższej. To, czy Pani B. spełnia powyższe przesłanki, będzie przed-
miotem ewentualnego postępowania, o ile rzecz jasna sama Zainteresowana zdecyduje 
się wystąpić z wnioskiem o uznanie jej za repatriantkę w ww. trybie.

Rzecznikowi nie jest wiadome, czy po otrzymaniu wspomnianego wyżej pisma Pani 
Julia B. podejmowała w przedmiotowej sprawie jakiekolwiek działania. Tym niemniej, 
z uwagi na fakt, że wcześniej żadne postępowanie w tej sprawie się nie toczyło i wobec 
Pani B. nie zapadła żadna decyzja o uznaniu lub odmowie uznania Jej za repatriant-
kę, Rzecznik Praw Obywatelskich na obecnym etapie nie znajduje podstaw do dalszej 
interwencji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich



50. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2014 r.130

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Zdzisława Pupy, 

Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 
Przemysława Błaszczyka, Wojciecha Skurkiewicza, 

Roberta Mamątowa, Henryka Górskiego, Macieja Klimy, 
Beaty Gosiewskiej, Bohdana Paszkowskiego oraz Kazimierza Wiatra

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W związku z wejściem w życie 1 września 2014 r. rozporządzenia Komi-

sji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., wprowadzającego 
zakaz wędzenia wędlin dotychczas stosowanymi tradycyjnymi metodami, 
zwracamy się do Pana Premiera o podjęcie natychmiastowych działań w celu 
przerwania bezczynności rządu wobec dramatycznej sytuacji polskich za-
kładów wędliniarskich, które stoją w obliczu zagrożenia likwidacją ich pro-
dukcji. Jak wynika z analiz, okoliczności te mogą dotyczyć nawet tysiąca 
pięciuset małych i średnich firm wędliniarskich na terenie całej Polski, w tym 
około pięciuset firm sprzedających swoje wyroby na rynku unijnym. W grę 
wchodzi zagrożenie likwidacją kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy oraz wiel-
kie problemy rolników będących dostawcami żywca do tych zakładów.

Dramatyczna sytuacja polskich wędliniarzy była przedmiotem posiedzeń 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu i Senatu, a mimo to rząd nie podjął 
w tej sprawie żadnych działań.

Jest nam też wiadome, że delegacja przedsiębiorców zagrożonych lik- 
widacją ich zakładów wskutek wspomnianego rozporządzenia Komisji Eu-
ropejskiej również spotkała się z komisarzem Borgiem 26 lutego 2014 r. 
i w rozmowie z nią komisarz Borg potwierdził dobrą wolę działania w celu 
rozwiązania tej trudnej sprawy, ale działania te uzależnił od inicjatywy rzą-
du polskiego.

Wzywamy zatem Pana Premiera do niezwłocznego podjęcia inicjatywy 
rządu wobec Komisji Europejskiej i wypracowania wspólnie z Komisją ta-
kiego rozwiązania tej sprawy, które pozwoli na zachowanie tradycyjnych 
metod produkcji polskich wędlin, zachowanie małych i średnich zakładów 
wędliniarskich i dziesiątek tysięcy miejsc pracy w tych zakładach, a także 
zachowanie możliwości zbytu zwierząt hodowanych w gospodarstwach pol-
skich rolników.

Oczekujemy od Pana Premiera poważnego potraktowania tej sprawy 
i szybkich działań ratujących polską produkcję wędliniarską. Nie do przyję-
cia jest sytuacja, w której Komisja Europejska wykazuje gotowość do podję-
cia działań, a polski rząd nie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Wojciech Skurkiewicz 
Bogdan Pęk   Robert Mamątow 
Andrzej Pająk   Henryk Górski 
Zdzisław Pupa   Maciej Klima 
Jan Maria Jackowski  Beata Gosiewska 
Krzysztof Słoń   Bohdan Paszkowski 
Przemysław Błaszczyk  Kazimierz Wiatr
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Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 9 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2014 r. znak: BPS/043-50-2204/14, przy 

którym przekazano tekst oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 
6 marca 2014 r. w sprawie sytuacji polskich zakładów wędliniarskich, uprzejmie in-
formuję, co następuje.

Normy dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spo-
żywczych określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. 
ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach 
spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.). Natomiast przepisy 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych pozio-
mów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych 
(Dz. Urz. UE L 215 z 20.08.2011, str. 4) zmieniają przepisy ww. rozporządzenia Ko-
misji (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych 
(benzo(a)piren, benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten i chryzen).

Należy podkreślić, że ww. przepisy nie wprowadzają zakazu wędzenia żywności, 
a jedynie ustanawiają normy ograniczające zawartość niebezpiecznych dla zdrowia 
konsumentów substancji rakotwórczych w środkach spożywczych.

Prace w kierunku ograniczenia zanieczyszczenia żywności przez szkodliwe WWA 
Komisja Europejska prowadziła od 2005 r. Ich celem było dokonanie przeglądu wy-
stępowania WWA w różnych grupach środków spożywczych (w tym wcześniej nieregu-
lowanych) oraz zmiana przyjętych wcześniej limitów, ewentualnie wprowadzenie no-
wych lub usunięcie grup, w których nie ma potrzeby określania wartości najwyższych 
dopuszczalnych poziomów dla WWA. Ze względu na rakotwórczość tych związków 
rozważane było obniżenie wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów w tych 
grupach, gdzie jest to możliwe.

Po raz pierwszy limity dla jednego z WWA – benzo(a)pirenu m.in. dla mięsa wę-
dzonego i produktów mięsnych wędzonych na poziomie 5 μg/kg zostały ustalone 
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 208/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowo-
dorów aromatycznych (Dz. Urz. UE. L. 34 z 08.02.2005 r., str. 3), które zaczęło obo-
wiązywać od dnia 1 kwietnia 2005 r. Jednocześnie Komisja Europejska wydała za-
lecenie nr 2005/108/WE, skierowane m.in. do państw członkowskich, organizacji 
branżowych i innych zainteresowanych podmiotów, przeprowadzenia dalszych badań 
wędzonych środków spożywczych, w tym mięsa i produktów mięsnych w zakresie 
zanieczyszczenia WWA. Ww. zalecenie sugerowało również zbadanie metod produkcji 
stosowanych podczas wędzenia i suszenia żywności celem ich ewentualnej optymali-
zacji lub zastąpienia metodami alternatywnymi w przypadku, gdyby okazały się one 
przyczyną zanieczyszczenia wysokimi poziomami WWA. Wyniki dotyczące obydwu 
ww. działań państwa członkowskie, organizacje branżowe, a także inne podmioty po-
siadające wiarygodne dane mogły przekazać Komisji do dnia 31 października 2006 r.

Należy podkreślić, że to właśnie ww. działania, które powinny być przepro-
wadzone w latach 2005–2006 oraz wyniki ww. badań stanowiły podstawę do 
opracowania opinii przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
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w 2008 r. Natomiast ww. opinia była podstawą do podjęcia decyzji o obniżeniu 
poziomu WWA m.in. w produktach mięsnych wędzonych, co zostało dokonane 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 835/2011. Jak wynika z dostępnych infor-
macji ze strony Polski w latach 2005–2006 nie wpłynęły w tym zakresie żadne 
wiarygodnie informacje (wyniki badań laboratoryjnych). Jeżeli te wyniki wska-
zywałyby na przekroczenia, Polska mogłaby w procedurze uchwalania ww. roz-
porządzenia upominać się o odstępstwa.

Na etapie prac legislacyjnych nad projektem ww. rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 835/2011 na poziomie unijnym rolę wiodącą pełniło Ministerstwo Zdrowia (Główny 
Inspektorat Sanitarny). Stanowiska zawarte w instrukcjach wyjazdowych prezento-
wane przez przedstawicieli Polski na forum odpowiednich komitetów Komisji Europej-
skiej były wynikiem uzgodnień z innymi instytucjami, ministerstwami i organizacjami 
branżowymi pozarządowymi. Również sprawozdania z ww. posiedzeń, opisujące prze-
bieg dyskusji i aktualny stan sprawy, rozsyłano do zainteresowanych stron. Konsulto-
wanie instrukcji oraz udostępnianie sprawozdań z posiedzeń ma na celu umożliwienie 
zgłaszania uwag (zarówno przez organizacje rządowe, jak i pozarządowe, m.in. stowa-
rzyszenia producenckie), bieżące śledzenie trwających prac oraz odpowiednio wczesne 
rozpoczęcie dostosowywania się do nowych wymagań. Instrukcje oraz sprawozdania 
z posiedzeń, na których omawiano przedmiotowy projekt rozporządzenia dotyczący 
obniżenia limitów dla WWA rozsyłano m.in. do Polskiej Federacji Producentów Żyw-
ności, Federacji Konsumentów oraz do działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – Rady Gospodarki Żywnościowej.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że akty prawne przygotowywane przez 
Komisję Europejską są konsultowane na poziomie unijnym także ze związkami bran-
żowymi. Polskie związki branżowe są zrzeszone w organizacjach europejskich stąd 
należy domniemywać, że musiały posiadać wiedzę na temat planowanych zmian. Po-
nadto organizacje branżowe krajowe, czy unijne działając w interesie swoich członków 
udostępniają stosownie otrzymane dokumenty. Zarówno w toku prac nad projektem 
ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011, jak i po wejściu w życie tego aktu 
prawnego przed grudniem 2013 r. ani do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ani 
do Ministerstwa Zdrowia nie wpłynęły uwagi ww. organizacji wskazujące na potencjal-
ne problemy z dostosowaniem się polskich producentów mięsa i produktów mięsnych 
wędzonych do zaostrzonych wymagań.

Na etapie konsultacji przedsiębiorcy zajmujący się produkcją wędzonych wędlin 
nie sygnalizowali Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi ewentualnych problemów 
związanych z koniecznością spełnienia przez produkty przez nich wytwarzane no-
wych wymagań w odniesieniu do WWA. Jedynie przedsiębiorcy związani z sektorem 
rybołówstwa przekazali swoje zastrzeżenia, które zostały zgłoszone Głównemu In-
spektorowi Sanitarnemu będącemu koordynatorem procesu uzgodnień na poziomie 
krajowym.

Należy zauważyć, że sygnały o możliwości zaistnienia problemu ze spełnieniem 
nowych limitów określonych dla WWA w polskich produktach wędzonych zaczęły na-
pływać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopiero od dnia 2 stycznia 2014 r. 
Natomiast dostępne na początku 2014 r. Ministerstwu wyniki badań laboratoryjnych 
w kierunku WWA, z próbek pobranych z żywności pochodzenia zwierzęcego przez 
Inspekcję Weterynaryjną w ramach kontroli urzędowych, jak i próbek pobieranych 
przez podmioty sektora spożywczego produkujące mięso i produkty mięsne wędzone 
oraz wędzone ryby i produkty rybołówstwa wędzone w ramach badań właścicielskich, 
prowadzonych w latach 2012–2013 wskazywały, że polskie produkty wędzone w zde-
cydowanej większości już obecnie spełniają nowe unijne normy.

Niemniej jednak, mając na uwadze powyższe sygnały, Główny Lekarz Weterynarii 
pismem z dnia 5 lutego 2014 r. polecił wojewódzkim lekarzom weterynarii przeprowa-
dzenie pilotażowego monitoringu żywności pochodzenia zwierzęcego ukierunkowane-
go na produkty wędzone metodą tradycyjną (mięso, ryby), w zakresie pozostałości 
WWA. Dopiero wyniki uzyskane po przeprowadzeniu ww. monitoringu będą mogły 
w sposób obiektywny zobrazować stan faktyczny i stanowić ewentualną podstawę 
do działań Polski zmierzających do zmiany przyjętych rozwiązań, np. do ewentualne-
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go wystąpienia na forum Unii Europejskiej o odstępstwo dla produktów wędzonych 
w sposób tradycyjny. Należy bowiem zauważyć, że w celu uzyskania jakichkolwiek 
derogacji od unijnych przepisów konieczne jest przedstawienie rzetelnych i obiek-
tywnych danych naukowych w przedmiotowym zakresie, w tym wyników badań la-
boratoryjnych.

Należy również zauważyć, że istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na 
poziom skażenia WWA w wędzonych produktach. Są to m.in. sposób wędzenia, ga-
tunek drewna użyty do wytworzenia dymu, sposób wytwarzania dymu, temperatura 
żarzenia drewna, sposób podawania dymu czy konstrukcja samej komory wędzarni-
czej. W związku z powyższym wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, którzy obawiają 
się, że nie spełnią przyjętych na poziomie unijnym nowych poziomów w odniesieniu 
do WWA, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarowało pomoc producentom 
żywności w dostosowaniu się do nowych wymagań poprzez organizację cyklu szkoleń 
dotyczących technik wędzenia. Należy bowiem podkreślić, że odpowiednie prowadze-
nie procesu wędzenia metodą tradycyjną tj. przy wykorzystaniu drewna, zapewnia 
możliwość spełnienia unijnych wymagań.

Dodatkowo, w dniu 5 lutego 2014 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami pro-
ducentów wędlin, Parlamentu RP, Parlamentu Europejskiego i urzędów marszałkow-
skich w sprawie nowo ustalonych limitów dla WWA określonych w przepisach roz-
porządzenia Komisji (UE) nr 835/2011, które będą obowiązywać od dnia 1 września 
2014 r. Na przedmiotowym spotkaniu Pan Minister podkreślił konieczność zapewnie-
nia, że produkowana w Polsce żywność jest właściwej jakości zdrowotnej. Jednocześ-
nie zapewnił uczestników spotkania, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z du-
żym zaangażowaniem podchodzi do zgłaszanych do Ministerstwa problemów w odnie-
sieniu do konieczności spełnienia przez żywność wędzoną nowych unijnych norm dla 
WWA. Ponadto poinformował o planowanych szkoleniach dotyczących technik wędze-
nia, które będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz o prze-
prowadzeniu na terytorium Polski ww. monitoringu produktów wędzonych metodą 
tradycyjną. Ponadto na przedmiotowym spotkaniu Pan Minister zachęcał podmioty do 
wykonywania badań właścicielskich we własnym zakresie w odniesieniu do poziomu 
WWA w produkowanych przez nich produktach wędzonych (mięso i ryby), ponieważ 
aby rzetelnie ocenić sytuację i podjąć decyzję co do ewentualnych dalszych działań, 
w tym na forum unijnym, konieczne jest posiadanie danych z badań laboratoryjnych. 
Należy zauważyć, że Główny Lekarz Weterynarii zbiera dane dotyczące badań właści-
cielskich w kierunku WWA pod adresem internetowym wwa@wetgiw.gov.pl.

Ponadto, w nawiązaniu do ustaleń podjętych na ww. spotkaniu, w dniu 10 marca 
2014 r. przekazane zostało pismo do organizacji zrzeszających podmioty zajmujące 
się produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego wędzonej metodą tradycyjną, w któ-
rym Ministerstwo zachęca do przekazywania danych dotyczących badań właściciel-
skich do Głównego Lekarza Weterynarii oraz przekazana została w załączeniu lista 
laboratoriów, w których można przeprowadzać ww. badania.

Dodatkowo, uprzejmie informuję, że w projekcie Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania „Przetwórstwo i marketing pro-
duktów rolnych” została przewidziana pomoc w zakresie przetwarzania i wprowadza-
nia do obrotu produktów rolnych. W ramach przedmiotowego poddziałania wspierane 
będą podmioty pozostające pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii, również 
te prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną. Należy zauważyć, że 
wsparcie inwestycyjne w ramach ww. poddziałania ma charakter modernizacyjny 
i powinno koncentrować się na wypełnianiu 3 horyzontalnych celów tj. innowacji, 
ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, w związku z powyższym 
ww. wsparcie może dotyczyć zakupu nowych maszyn i urządzeń w celu modernizacji, 
a tym samym wzmocnienia pozycji konkurencyjnej zakładów na rynku.

Podsumowując pragnę podkreślić, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z du-
żym zaangażowaniem podchodzi do zaistniałej sytuacji zasygnalizowanej przez pod-
mioty zajmujące się wędzeniem wędlin, które obawiają się, że po 1 września 2014 r. 
nie będą mogły spełnić wymagań w zakresie niższych najwyższych dopuszczalnych 



50. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2014 r.134

poziomów pozostałości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 
w swoich produktach, określonych w ww. przepisach. Należy jednak podkreślić, że 
kwestią nadrzędną jest zapewnienie, aby produkowana w Polsce żywność, w tym 
również żywność przygotowywana metodami tradycyjnymi posiadała właściwą jakość 
zdrowotną. Planowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkolenia będą 
dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, które obawiają się braku moż-
liwości spełnienia nowych unijnych wymogów. Podmioty, które wyrażą wolę dostoso-
wania swojej produkcji do nowych wymagań otrzymają niezbędną pomoc ze strony 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto należy podkreślić, że dopiero uzyskane wyniki badań poziomu WWA 
w produktach pochodzenia zwierzęcego wędzonych metodą tradycyjną tj. przy wyko-
rzystaniu drewna, zarówno te z monitoringu prowadzonego przez Głównego Lekarza 
Weterynarii, jak również wyniki badań właścicielskich, będą mogły stanowić podsta-
wę do ewentualnych dalszych działań, w tym działań na forum unijnym.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Przemysława Błaszczyka, Wojciecha Skurkiewicza, 
Roberta Mamątowa, Bogdana Pęka, Macieja Klimy, 

Jana Marii Jackowskiego, Zdzisława Pupy, 
Beaty Gosiewskiej, Andrzeja Pająka, Kazimierza Wiatra, 

Henryka Górskiego oraz Krzysztofa Słonia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 18 lutego 2014 r. nr 214/100 

wprowadzono w Polsce obszar zakażony afrykańskim pomorem świń obej-
mujący kilkadziesiąt gmin w województwach podlaskim, mazowieckim i lu-
belskim. Według szacunków w gospodarstwach rolnych na tym obszarze 
znajduje się ok. 400 tysięcy świń, z czego ok. 40 tysięcy sztuk stanowią 
tuczniki do niezwłocznej sprzedaży.

W strefie zakażenia obowiązywał ścisły zakaz obrotu świniami, który 
został zniesiony na mocy rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
z dnia 27 lutego 2014 r., jednakże rolnicy hodowcy świń w dalszym ciągu 
mają problem ze zbytem tuczników, bo zakłady przetwórcze nie chcą przyj-
mować tuczników z terenu uznanego za obszar zakażony.

Otrzymujemy skargi od rolników nie tylko z obszaru uznanego za zakażo-
ny, ale przede wszystkim spoza tego obszaru. W skargach tych podnoszony 
jest zarzut, że rząd pozostawił rolników samych z problemem strat spowo-
dowanych wykryciem zakażenia. Rolnicy z obszaru zakażonego mają wielki 
problem ze zbyciem świń. Zakłady przetwórcze ze zrozumiałych względów 
nie chcą kupować od nich świń – nie chcą narażać się na konsekwencje han-
dlowe. Rolnicy ponoszą koszty dalszego utrzymywania świń. Nie wiedzą, 
co z nimi zrobić i są w sytuacji bez wyjścia, która zagraża bankructwem ich 
gospodarstw.

W całej Polsce nastąpił spadek cen skupu trzody chlewnej – ceny spadły 
poniżej kosztów produkcji. Polscy rolnicy ponoszą konsekwencje ustanowie-
nia w Polsce obszaru zakażenia, na czym korzystają inne kraje Unii Euro-
pejskiej, które, jak się dowiadujemy, już podejmują działania zmierzające 
do uczynienia choroby afrykańskiego pomoru świń wyłącznie polskim, a nie 
ogólnounijnym problemem.

Zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o pilne zajęcie się tą sprawą, 
a także o odpowiedzi na następujące pytania.

Jakie były powody uznania za obszar zakażenia stosunkowo rozległe-
go terenu obejmującego kilkadziesiąt gmin na obszarze trzech województw? 
Czy Komisja Europejska, wyznaczając wskazany obszar, kierowała się ja-
kimiś wnioskami rządu polskiego w tym zakresie i czy postępowała zgodnie 
z tymi wnioskami?

Czy rząd polski już wystąpił bądź zamierza wystąpić do Komisji Euro-
pejskiej o przeznaczenie jakichś środków unijnych na rekompensaty dla pol-
skich rolników ponoszących straty wskutek uznania części Polski za obszar 
zakażenia afrykańskim pomorem świń?

Czy rząd zamierza uruchomić jakieś odszkodowania dla rolników pono-
szących niezawinione przez nich szkody na skutek zwalczania afrykańskie-
go pomoru świń?

Oczekujemy od Pana Premiera poważnego potraktowania tej sprawy 
i szybkich działań.

Grzegorz Wojciechowski  Zdzisław Pupa 
Przemysław Błaszczyk  Beata Gosiewska 
Wojciech Skurkiewicz  Andrzej Pająk 
Robert Mamątow  Kazimierz Wiatr 
Bogdan Pęk   Henryk Górski 
Maciej Klima   Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski
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Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 7.04.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

skiej podczas 50. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i przekazane przy piśmie 
z dnia 11 marca 2014 r. znak BPS-043-50-2205/14, w sprawie wprowadzenia w Polsce 
obszaru zakażonego afrykańskim pomorem świń, uprzejmie informuję, co następuje.

Po przeprowadzonej analizie ryzyka zawleczenia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) z terytorium Federacji Rosyjskiej, 
Białorusi i Ukrainy oraz analizie molekularnej wirusa ASF pozyskanego od dzika sta-
nowiącego pierwszy polski przypadek ASF, wskazującej na zbieżność wirusa pozy-
skanego w Polsce z wirusem pozyskanym zarówno na Ukrainie (2012 r.), Białorusi 
(2013 r.), jak i na Litwie (2014 r.), należy uznać, że skala zagrożenia ASF jest znaczna. 
Ponadto w dwóch spośród ww. przypadków prawdopodobne źródło wirusa znajdowało 
się na terytorium Federacji Rosyjskiej, a co za tym idzie – aktualna sytuacja epizo-
otyczna w Europie może być bezpośrednim skutkiem niekorzystnej sytuacji epizo-
otycznej odnośnie do ASF w Federacji Rosyjskiej.

W związku z powyższym i w świetle dowodów sugerujących, że źródłem zakażenia 
ASF mogą być dziki z Białorusi założono, że wirus jest w dużym stopniu rozprzestrze-
niony na terytorium Białorusi wzdłuż granicy zarówno z Litwą, jak i Polską.

Należy również zauważyć, że w 2012 r. ognisko choroby zostało stwierdzone w po-
łudniowo-wschodniej części Ukrainy. Przeniesienie choroby prawdopodobnie nastąpi-
ło poprzez żywność przywiezioną z Federacji Rosyjskiej. Kolejne zgłoszenia dotyczyły 
przypadku ASF u dzika znalezionego na terytorium wschodniej Ukrainy w obwodzie 
Łużańskim oraz zgłoszonego w dniu 31 stycznia 2014 r. ogniska w gospodarstwie 
przyzagrodowym w miejscowości Krasnodonskij w obwodzie Łużańskim. Powyższa 
sytuacja stanowi dowód na stałe zagrożenie przeniesienia wirusa ASF na terytorium 
Ukrainy z terytorium Rosji.

Podległy mi Główny Lekarz Weterynarii po stwierdzeniu dwóch przypadków ASF 
u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów dyrektywy 
Rady 2002/60/UE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej przepisy szczególne w celu 
zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającej dyrektywę 92/119/EWG w zakre-
sie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 192, z 20.07.2002 
str. 27, z późn. zm.), wyznaczył tzw. obszar zakażony.

Przy określaniu tego obszaru Komisja Europejska ściśle współpracowała z Inspek-
cją Weterynaryjną. Z uwagi na średni dystans, na jaki przemieszczają się dziki, który 
został określony na ok. 30–40 km przyjęto, w świetle powyższego założenia, że nie-
bezpieczeństwo przeniesienia ASF dotyczy całej granicy polsko-białoruskiej oraz pod 
uwagę wzięto również obszar powiatu włodawskiego.

Dodatkowo, w okresie zimowym, w którym wyznaczana była strefa zakażona, przez 
dłuższy czas utrzymywały się bardzo niskie temperatury otoczenia, które spowodo-
wały zamarznięcie rzeki Bug (luty 2014 r.). W analizie epizootycznej wzięto również 
pod uwagę, iż zamarznięta rzeka, która w innych warunkach pogodowych (dodatnie 
temperatury) potencjalnie stanowiłaby barierę w przemieszczaniu się chorych dzików, 
w takiej sytuacji nie stanowi żadnej bariery do pokonania zarówno dla zdrowych, jak 
i chorych osobników.

Jednocześnie, co potwierdzili eksperci Wspólnotowego Weterynaryjnego Zespołu 
do Spraw Kryzysowych (CVET), przy tworzeniu obszaru zakażonego konieczne było 
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uwzględnienie dużych kompleksów leśnych, tj. występujące na tym obszarze Puszczę 
Białowieską, Puszczę Knyszyńską oraz Puszczę Augustowską.

W analizie sytuacji Główny Lekarz Weterynarii wziął także pod uwagę strukturę 
gospodarstw w regionie. Należy zauważyć, że na terenie obecnie istniejącego obsza-
ru zakażonego znajdują się głównie małe i średnie gospodarstwa, w których stopień 
bioasekuracji w przeważającym zakresie nie gwarantuje pełnego zabezpieczenia przez 
przedostaniem się wirusa ASF.

Obszar zakażony został wskazany w Komisji 2014/100/UE z dnia 18 lutego 
2014 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego 
pomoru świń w Polsce (Dz. Urz. UE L 50 z 20.02.2014, str. 35), a następnie w decyzji 
wykonawczej Komisji 2014/134/EU z dnia 12 marca 2014 roku dotycząca niektórych 
środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (Dz. Urz. 
UE L 74 z 14.3.2014, str. 63). Strona polska zwracała się z wnioskiem zmniejszenia 
obszaru w trakcie głosowań nad projektami ww. decyzji, jednakże nie znalazło to wy-
razu w ich treści.

W trakcie dalszych dyskusji KE przychyliła się do ostatecznej zmiany wielkości 
ww. obszaru w najbliższej przyszłości pod warunkiem utworzenia tzw. strefy wzmożo-
nego nadzoru okalającego obszar zakażony, co znalazło swoje odzwierciedlenie w de-
cyzji wykonawczej Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. dotyczącej środków 
kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń 
w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 95 z 29.03.2014, str. 47) sku-
tecznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 31.03.2014 r.

Ww. decyzja zmniejsza obszar objęty ograniczeniami do niektórych powiatów 
w województwie podlaskim.

W dniu 29 marca 2014 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Ko-
misji Europejskiej 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmujące nadzwyczajne 
środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. Urz. L 95 z 29.03.2014 r., str. 24). 
Rozporządzenie to weszło w życie następnego dnia. Zgodnie z postanowieniami ww. 
rozporządzenia wsparcie finansowe przysługuje producentowi rolnemu, który był po-
siadaczem świń pochodzących z obszarów dotkniętych ograniczeniami weterynaryjny-
mi wprowadzonymi w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, i zostały 
one ubite w okresie od 26 lutego do 25 maja 2014 roku.

Rekompensaty dla producentów rolnych będą przysługiwały za dostarczone do 
ubojni świnie okresie od 26 lutego do wejścia w życie decyzji Komisji nr 178/2014 
z następujących obszarów województwa podlaskiego: powiatu sejneńskiego, po-
wiatu augustowskiego (gmina Płaska, Lipsk i Sztabin), powiatu sokólskiego, po-
wiatu białostockiego (gmina Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo 
i Gródek), powiatu hajnowskiego, powiatu bielskiego, powiatu siemiatyckiego, 
powiatu łosickiego, powiatu bialskiego wraz z miastem Biała Podlaska i powiatu 
włodawskiego.

Od dnia wejścia w życie decyzji Komisji nr 178/2014 rekompensaty będą obowią-
zywać z terenów województwa podlaskiego: powiatu sejneńskiego (gmina Giby i Sejny 
wraz z miastem Sejny), powiatu augustowskiego (gmina Lipsk i Płaska), powiatu bia-
łostockiego (gmina Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo), po-
wiatu sokólskiego (gmina Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, 
Sidra, Sokółka i Szudziałowo).

Wsparcie finansowe (rekompensaty) będzie udzielane do świń o masie od 50 kg 
oraz macior o masie od 160 kg. Wsparcie to określono na poziomie 35,7 euro/100 kg 
masy tuszy. W przypadku tusz o masie powyżej 100 kg wsparcie będzie ograniczone 
do 35,7 euro/tuszę. W przypadku tusz poniżej 100 kg poziom wsparcia będzie odpo-
wiednio redukowany. Producenci chcący uzyskać wsparcie będą składać wnioski do 
Agencji Rynku Rolnego.

Złożony przez Rzeczpospolitą Polską wniosek dotyczący uruchomienia dopłat do 
prywatnego przechowywania wieprzowiny jest przez Komisję Europejską nadal anali-
zowany, co Komisja potwierdziła również na posiedzeniu Komitetu w dniu 20 marca 
2014 r., w związku z ponownym wnioskiem Polski w tej sprawie. Komisja wskazała, 
że na bieżąco monitoruje sytuację rynkową pod tym kątem.
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Odnosząc się do wspomnianej w oświadczeniu kwestii odszkodowań uprzejmie in-
formuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342, 
z późn. zm.) za wymienione w nim zwierzęta, w tym świnie, zabite lub poddane ubojo-
wi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku 
zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie, ze 
środków budżetu państwa. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynko-
wej zwierzęcia. W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi, którego mięso jest zdatne 
do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o kwoty uzyskane ze sprzedaży 
mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia.

Odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje również za zniszczone 
z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-
rząt podlegających obowiązkowi zwalczania produkty pochodzenia zwierzęcego, jaja 
wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogły być poddane odkażaniu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Macieja Klimy, 
Roberta Mamątowa, Zdzisława Pupy, Beaty Gosiewskiej, 

Bohdana Paszkowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 
Kazimierza Wiatra oraz Przemysława Błaszczyka

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

oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prezesie! Szanowny Panie 
Prokuratorze!

Na zlecenie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Najwyższa 
Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę działalności administracji rządowej 
w zakresie sprzedaży cudzoziemcom nieruchomości rolnych. Wyniki tej kon-
troli są bulwersujące i wskazują na to, że rząd nie ma rzeczywistej kontroli 
nad skalą sprzedaży cudzoziemcom polskiej ziemi rolnej.

NIK stwierdziła m.in., że „cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów 
rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są 
właścicielem ziemi. MSW nie posiada jednak pełnych danych o skali naby-
wania polskich gruntów przez cudzoziemców. Dane resortu są trzy-, cztero-
krotnie niższe od stanu rzeczywistego. Wynika to z luki w przepisach, które 
nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców do składania 
informacji o posiadanych gruntach. Odpowiedzialna za sprzedaż państwo-
wej ziemi Agencja Nieruchomości Rolnych nie monitoruje występujących na 
rynku wtórnym procesów koncentracji gruntów w rękach jednej osoby”.

Na skutek luki w przepisach MSW nie miało pełnych danych o tym, 
ile ziemi w Polsce kupili cudzoziemcy. Z danych ministerstwa wynika-
ło, że w latach 2011–2012 obcokrajowcy nabyli 397 ha w woj. dolno-
śląskim, a w zachodniopomorskim prawie 1506 ha. NIK w toku kon-
troli ustaliła jednak, że w tym okresie cudzoziemcy kupili w rzeczywi-
stości trzy, cztery razy więcej ziemi. Powierzchnia gruntów należących 
do spółek przez nich kontrolowanych wyniosła na terenie woj. dolnośląskie-
go 1578 ha, a w woj. zachodniopomorskim – 4577 ha.

NIK sformułowała też istotne zarzuty wobec Agencji Nieruchomości 
Rolnych: „Agencja nierzetelnie wykonywała zadania dotyczące poprawy 
struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Oddziały nie znały struktury 
obszarowej gospodarstw rolnych w poszczególnych gminach, choć należy 
je brać pod uwagę przy sprzedaży nieruchomości. Oferty sprzedaży przy-
gotowywano przede wszystkim na podstawie doświadczenia pracowników 
agencji oraz ogłaszanej przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa średniej powierzchni gospodarstw w województwie, która i tak 
różniła się od danych publikowanych przez urzędy statystyczne. Ponadto 
ANR nie monitorowała procesów na wtórnym rynku obrotu gruntami rolnymi, 
choć jest to istotne ze względu na przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji 
gruntów (mówią o tym założenia polityki rolnej państwa). W trakcie kontroli 
ustalono, że w latach 2011–2012 w woj. zachodniopomorskim 2,3% nabyw-
ców (12 z 509 kupców) nabyło aż 33,7% powierzchni oferowanych gruntów, 
tj. 9835 ha”.

NIK stwierdziła również „brak przejrzystych procedur typowania nie-
ruchomości rolnych do sprzedaży, a także ich powierzchni. Wybór gruntów 
nie był też poprzedzony żadną udokumentowaną analizą. Taka praktyka 
urzędników grozi dowolnością postępowania i sprzyja powstawaniu mecha-
nizmów korupcjogennych. Obowiązujący system kwalifikacji uczestników 
przetargów umożliwiał udział w nich rolnikom, którzy kupowali grunty w in-
nym celu niż powiększenie własnego gospodarstwa rodzinnego. Dopiero na 
początku 2013 r. prezes ANR wprowadził zapisy w procedurach wewnętrz-
nych, ograniczające takie postępowanie, ale zdaniem NIK przyjęte zasady 
powinny być uregulowane ustawowo”.

Obrót nieruchomościami rolnymi, jak widać, wymyka się spod kontroli 
państwa już teraz, a w 2016 r. ustaną ograniczenia w nabywaniu ziemi 
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przez obywateli Unii Europejskiej. Wzmożone zainteresowanie nabywaniem 
polskiej ziemi rolnej ujawni się zapewne w pełnej skali po tej dacie, gdy 
ograniczenia te znikną. Niezamożni polscy rolnicy nie będą wtedy mieli żad-
nych szans konkurowania w zakupie ziemi rolnej z bogatymi nabywcami 
z Europy Zachodniej, a także z krajowymi nabywcami chcącymi inwestować 
kapitał w zakup ziemi.

W związku z tymi ustaleniami NIK mamy do Pana Premiera następujące 
pytania.

Po pierwsze, dlaczego rząd dopuścił do sytuacji, w której praktycznie nie 
kontroluje procesu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców?

Po drugie, jakie działania podjął już rząd lub jakie zamierza podjąć, żeby 
usunąć bulwersujące nieprawidłowości ustalone przez NIK, a prowadzące do 
utraty kontroli państwa nad sprzedażą nieruchomości rolnych cudzoziemcom?

Po trzecie, czy rząd zamierza podjąć jakieś inicjatywy zmierzające do 
zapobieżenia masowej sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom po 1 maja 
2016 r.?

Na ręce Prezesa NIK składamy podziękowanie za przeprowadzenie tej 
kontroli, która dostarczyła wielu bardzo ważnych i niestety bulwersujących 
ustaleń. Jednocześnie mamy pytanie: dlaczego mimo aż tak wielu karygod-
nych nieprawidłowości opisanych w informacji o wynikach kontroli NIK wy-
stawiła kontrolowanej działalności ocenę pozytywną? Co jeszcze gorszego 
musiałoby się stać, żeby działalność ta zasłużyła na ocenę negatywną?

Do Prokuratora Generalnego zwracamy się natomiast z prośbą o zlecenie 
odpowiednich analiz w zakresie ustaleń kontroli NIK oraz zlecenie właści-
wym jednostkom prokuratury przeprowadzenia śledztw w sprawie możli-
wych przestępczych nadużyć związanych z nabywaniem nieruchomości rol-
nych przez cudzoziemców z obejściem przepisów w zakresie uzyskiwania 
zgody ministra spraw wewnętrznych.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Robert Mamątow 
Bogdan Pęk   Zdzisław Pupa 
Andrzej Pająk   Beata Gosiewska 
Jan Maria Jackowski  Bohdan Paszkowski 
Krzysztof Słoń   Wojciech Skurkiewicz 
Henryk Górski   Kazimierz Wiatr 
Maciej Klima   Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 15 kwietnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Panie Marszałku!
Odpowiadając na otrzymane za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

przy piśmie z dnia 14 marca 2014 r. oświadczenie numer 2206 Senatora Grzegorza 
Wojciechowskiego oraz grupy senatorów w sprawie kontroli działalności administracji 
rządowej w zakresie sprzedaży cudzoziemcom nieruchomości rolnych uprzejmie infor-
muję, co następuje.
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Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje zadania nałożone na nią przede wszyst-
kim przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nierucho-
mościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r,, poz. 1187 z późn. zm.), ustawy 
z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, 
poz. 1382) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 20112 r., poz. 803), a także aktami wykonawczymi. To właśnie zadania nało-
żone ww. ustawami określają politykę rolną państwa.

Zgodnie z art. 24 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych gospodaruje Zasobem w drodze:

1) w pierwszej kolejności sprzedaży mienia w całości lub jego części,
2) oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub 

fizycznym,
3) wniesienia mienia lub jego części do spółki, o której mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 5 ust. 6 ww. ustawy, lub innej spółki prawa handlowego, w któ-
rej Skarb Państwa lub instytut badawczy posiada większość udziałów lub akcji,

4) oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu 
gospodarowania,

5) przekazania w zarząd,
6) zamiany nieruchomości.
Ponadto Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje zadania wynikające z polityki 

państwa, w szczególności w zakresie:
1) tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
2) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału 

produkcyjnego Zasobu WRSP,
3) restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na 

cele rolnicze,
4) obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użyt-

kowanego na cele rolne.
Odnosząc się do kwestii interwencji na prywatnym rynku obrotu gruntami rolny-

mi w ramach uprawnień ustawowych określonych w ustawie o kształtowaniu ustro-
ju rolnego należy zaznaczyć, że zarówno ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego jak 
i ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nie precyzu-
ją sytuacji, w których Agencja zobowiązana byłaby do bezwarunkowego wykonania 
przysługujących jej uprawnień. Przeprowadzana przez oddziały terenowe i filie Agencji 
analiza celowości nabycia nieruchomości rolnej do Zasobu, obejmuje całokształt uwa-
runkowań występujących w danym przypadku. Przesłankę o charakterze nadrzędnym, 
uzasadniającą decyzję o skorzystaniu przez Agencję z prawa pierwokupu lub wykupu, 
może stanowić w szczególności okoliczność, iż nabycie nieruchomości rolnej służyć 
ma realizacji celów ustawy, tj. poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 
przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnieniu 
prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowied-
nich kwalifikacjach. Realizacja ww. celów następuje najczęściej poprzez sprzedaż lub 
wydzierżawienie nabywanych przez Agencję nieruchomości rolnych, głównie w trybie 
przetargu ograniczonego, na rzecz rolników indywidualnych zamierzających utworzyć 
lub powiększyć gospodarstwo rodzinne. Natomiast prowadzona przez Agencję restruk-
turyzacja nieruchomości rolnych ma na celu: ograniczenie nieracjonalnej koncentracji 
gruntów; uwolnienie części gruntów z przeznaczeniem na powiększenie gospodarstw 
indywidualnych; wyłączenie gruntów potrzebnych do zrealizowania pozarolniczych pla-
nów związanych m.in. z realizacją celów publicznych (w tym np. z budową autostrad), 
ochroną przyrody i zalesianiem oraz utrzymaniem możliwie dużej liczby miejsc pracy.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do Agencji Nie-
ruchomości Rolnych wpływa jedynie niewielka część transakcji związanych z obrotem 
nieruchomościami rolnymi. Obecnie do Agencji wpływają warunkowe umowy przenie-
sienia własności nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 5 ha, z wyłączeniem 
umów, w odniesieniu do których Agencji nie przysługuje prawo pierwokupu i wykupu 
tj. gdy nabywcą nieruchomości jest dzierżawca nieruchomości, osoba bliska zbywcy, 
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rolnik indywidualny, spółdzielnia produkcji rolnej oraz samorząd terytorialny. Przy 
uwzględnieniu liczby umów przenoszących własność nieruchomości rolnych na rynku 
prywatnym na poziomie 120–130 tys. transakcji do ANR wpłynęły w ubiegłym roku 
informacje dotyczące niespełna 2,5 tys. transakcji (co daje ok. 2%).

Kwestie związane z monitorowaniem realizacji zadań Agencji uregulowano w za-
rządzeniu Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych nr 40/09 z dnia 7 grudnia 2012 r. 
w sprawie opracowania analiz, raportów i informacji dotyczących rzeczowego mienia 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na tej podstawie Oddziały sporządzają 
w celach sprawozdawczych i informacyjnych okresowe i doraźne raporty, informacje, 
analizy i meldunki sytuacyjne oraz prowadzą monitoring dotyczący nabywania i go-
spodarowania rzeczowym mieniem Zasobu. Sprawozdania wykonywane są z często-
tliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną, a doraźne raporty, informacje 
i analizy oraz meldunki sytuacyjne wykonywane są na bieżąco.

Odnosząc się natomiast do zarzutów braku przejrzystych procedur typowania nie-
ruchomości rolnych do sprzedaży uprzejmie informuję, że kwestie te regulują przepi-
sy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Ponadto zgodnie 
z wprowadzonymi w dniu 5 marca 2012 r. przez Prezesa ANR zasadami sprzedaży 
nieruchomości rolnych Zasobu nieobciążone umową dzierżawy nieruchomości rolne 
niezabudowane o powierzchni większej niż 1 ha oraz nieruchomości rolne zabudo-
wane o powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha przeznacza się w pierwszej 
kolejności przede wszystkim na powiększenie gospodarstw rodzinnych, tj. dla tego 
rodzaju nieruchomości gruntowych pierwszy przetarg na sprzedaż będzie przetargiem 
ograniczonym dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu 
ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni 
miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiona do 
przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

W przypadku, gdy pierwszy przetarg nie zostanie rozstrzygnięty – drugi przetarg 
również jest przetargiem ograniczonym w sytuacjach, gdy wpłyną pisemne wnioski 
co najmniej dwóch osób należących do jednej z kategorii podmiotów wymienionych 
w art. 29 ust. 3b pkt. 2–7 ww. ustawy. W takich wypadkach przetarg ten (tj. drugi prze-
targ) jest przetargiem ograniczonym dla rolników indywidualnych powiększających go-
spodarstwo rodzinne oraz dla tej kategorii podmiotów, gdzie zgłoszone zostało udoku-
mentowane zainteresowanie. Jeżeli natomiast drugi przetarg ograniczony także okaże 
się nieskuteczny, kolejne przetargi organizuje się już jako przetargi nieograniczone.

Ponadto ustalając powierzchnię konkretnej nieruchomości rolnej niezabudowanej 
przeznaczonej do sprzedaży na przetargu ograniczonym, oddziały terenowe Agencji 
zobowiązane są brać pod uwagę: strukturę obszarową okolicznych gospodarstw rol-
nych, zapotrzebowanie miejscowych rolników oraz średnią wielkość użytków rolnych 
w gospodarstwie rolnym w danym województwie w roku poprzednim, ogłoszoną przez 
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W województwach, w któ-
rych średnia powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza od krajowej, Agencja przyj-
muje średnią krajową. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczności przeprowa-
dzenia podziałów geodezyjnych, wydzieleniem dróg dojazdowych, braku racjonalnego 
zagospodarowania pozostałych przyległych działek stanowiących m.in. rowy, grunty 
zadrzewione czy drogi śródpolne) Agencja dopuszcza przekroczenie powierzchni powy-
żej średniej ogłoszonej przez Prezesa ARiMR, nie więcej jednak niż o 50% tej średniej. 
Ustalenie jeszcze większej powierzchni jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z właści-
wą terytorialnie wojewódzką izbą rolniczą.

Nieruchomości rolne zabudowane o powierzchni użytków rolnych od 1 do 300 ha 
przeznacza się również w pierwszej kolejności na powiększenie gospodarstw rodzinnych. 
W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z wojewódzką izbą rolniczą, nierucho-
mości rolne (zabudowane i niezabudowane) o powierzchni od 1 do 5 ha Agencja prze-
znacza do sprzedaży na przetargach nieograniczonych. W tym trybie sprzedawane są też 
nieruchomości rolne (zabudowane i niezabudowane) do 1 ha, nieruchomości rolne zabu-
dowane o powierzchni użytków rolnych powyżej 300 ha oraz nieruchomości nierolne.

W oparciu o powyższe regulacje, z których wynika m.in. w jakim trybie należy 
prowadzić sprzedaż nieruchomości oraz jaka jest jej preferowana powierzchnia, w od-
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działach terenowych Agencji podejmowano stosowne decyzje bez sporządzania do-
datkowych pisemnych uzasadnień do poszczególnych etapów przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży. Wymaga również zaznaczenia, że wytyczne Prezesa Agencji 
Nieruchomości Rolnych w tym zakresie precyzyjnie regulują zasady przygotowywania 
nieruchomości do sprzedaży. We wszystkich oddziałach terenowych Agencji, osta-
teczną decyzję w zakresie rozdysponowania danej nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa podejmuje dyrektor Oddziału, jego zastępca lub upoważniona 
przez niego osoba podpisując stosowne dokumenty. Dokumentem określającym wy-
brany dla danej nieruchomości rolnej rodzaj przetargu na jej sprzedaż jest konkretne 
ogłoszenie przetargowe.

Ustosunkowując się do pytań zawartych w oświadczeniu uprzejmie informuję, że 
nieuzasadniony jest zarzut, że niekontrolowany jest proces nabywania nieruchomości 
przez cudzoziemców. Sprzedaż nieruchomości na rzecz cudzoziemców reguluje usta-
wa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 
z 2004 r., nr 167, poz. 1758, z późn. zm.), zgodnie z którą nabycie nieruchomości rol-
nej przez cudzoziemca wymaga uzyskania przez niego zezwolenia wydawanego w dro-
dze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeże-
li 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 nieru-
chomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej 
Polskiej do Unii Europejskiej, tj. do 30 kwietnia 2016 r. Natomiast w kwestii ewiden-
cjonowania danych o nabywanych przez cudzoziemców nieruchomościach rolnych 
właściwy jest Minister Spraw Wewnętrznych, który zgodnie z art. 8 ust. 4 ww. ustawy 
prowadzi rejestry nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzo-
ziemców, na podstawie wypisów aktów notarialnych dotyczących czynności prawnych, 
na mocy których cudzoziemcy nabyli nieruchomości oraz nabyli lub objęli udziały lub 
akcje w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nierucho-
mości, prawomocnych odpisów orzeczeń sądów, mocą których nastąpiło nabycie nie-
ruchomości przez cudzoziemców, a także odpisów postanowień o dokonaniu wpisu 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącego nabycia albo 
objęcia udziałów lub akcji w spółkach posiadających nieruchomości na terytorium RP 
przez cudzoziemców. Od 1992 r., tj. od początku działalności Agencji Nieruchomości 
Rolnych (wcześniej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa) do końca 2013 r. z Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu Państwa cudzoziemcy zakupili 1793 ha, zawierając 
266 umów. Natomiast podmioty z udziałem zagranicznym niebędące cudzoziemcami 
nabyły 58,196 ha na podstawie zawartych 533 umów sprzedaży.

Jeżeli natomiast chodzi o planowane działania mające na celu zapobieżenie wystę-
powania nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, to w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw, który 
przewidywać będzie zmianę regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościa-
mi rolnymi, mających przede wszystkim na celu:

1) wprowadzenie instrumentów prawnych zmierzających do poprawy struktury 
obszarowej gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych 
gospodarstw rolnych;

2) zapewnienie rolniczego wykorzystania gruntów rolnych;
3) przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;
4) przeciwdziałanie rozdrabnianiu gospodarstw rolnych;
5) dopuszczenie obrotu nieruchomościami rolnymi tylko między rolnikami oraz pod-

miotami, które zapewnią właściwe rolnicze wykorzystanie tych nieruchomości.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Odpowiedź 
PREZESA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 25 marca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z 11 marca 2014 r., przekazujące oświad-

czenie złożone przez Senatora RP pana Grzegorza Wojciechowskiego wraz z grupą Se-
natorów RP na 50. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca br., dotyczące raportu Najwyż-
szej Izby Kontroli z przeprowadzonych badań P/13/195 nt. „Sprzedaż nieruchomości 
rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu”, uprzejmie informuję, 
że podstawą sformułowania w Informacji pozytywnej oceny sprzedaży nieruchomości 
rolnych Zasobu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, było zgodne z obowiązujący-
mi przepisami: ogłaszanie i przeprowadzanie postępowań na sprzedaż nieruchomości 
Zasobu; wybór kandydatów na nabywców w przetargach ograniczonych oraz prawi-
dłowe zabezpieczanie interesu Skarbu Państwa w zawieranych umowach. Natomiast 
stwierdzone przez NIK nieprawidłowości dotyczyły: niezapewnienia rzetelnej realizacji 
zadań w zakresie poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych i przeciwdzia-
łania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, niedokumentowania działań 
dotyczących wyboru nieruchomości do sprzedaży oraz niemonitorowania wtórnego 
rynku obrotu gruntami rolnymi.

Zdaniem NIK, mimo iż wskazane nieprawidłowości uniemożliwiają rzetelne i przej-
rzyste realizowanie zadań Agencji określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rol-
nego, to ich występowanie w Oddziałach nie ma charakteru działań nielegalnych, gdyż 
nie narusza przepisów ustawowych, jak i uregulowań wewnętrznych Agencji. Dlatego 
też w Informacji wskazano na konieczność podjęcia działań oraz sformułowano wnio-
sek de lege ferenda kierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mający na celu 
ustawowe określenie zadań Agencji w tym zakresie.

Dodać należy, że w oparciu o zgromadzone dokumenty NIK dokonała analizy za-
bezpieczeń ustawowych przed nabywaniem nieruchomości rolnych przez osoby nie-
uprawnione, w tym cudzoziemców. Opisany w Informacji mechanizm nabywania przez 
cudzoziemców praw do nieruchomości rolnych, występuje poza właściwością Agen-
cji. Ze względu na to, NIK wystąpiła z wnioskami do Ministra Spraw Wewnętrznych 
o ustalenie skali tego zjawiska i bieżące jego monitorowanie.

Z wyrazami szacunku 
 
Krzysztof Kwiatkowski
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Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 18.03.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym pismem z dnia 11 marca 2014 roku oświadczeniem 

złożonym podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 roku przez se-
natorów RP – Panów: Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, 
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Macieja Klimę, Ro-
berta Mamątowa, Zdzisława Pupę, Bohdana Paszkowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 
Kazimierza Wiatra i Przemysława Błaszczyka oraz Panią senator RP Beatę Gosiewską 
w sprawie ujawnionych przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości w działalności 
administracji rządowej w zakresie sprzedaży cudzoziemcom nieruchomości rolnych 
na terenie województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego informuję uprzejmie, 
że do dnia 17 marca 2014 roku do Prokuratury Generalnej nie wpłynęły informacje 
NIK o wynikach przeprowadzonych na terenie ww. województw kontroli.

W dniu 18 marca 2014 roku poprzez internet uzyskano takie informacje, w formie 
wystąpień pokontrolnych z sierpnia 2013 roku, skierowanych przez Delegaturę NIK 
we Wrocławiu do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego 
we Wrocławiu oraz Delegaturę NIK w Szczecinie do Dyrektora Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie.

Uzyskane materiały przekazane zostały do właściwych miejscowo Prokuratur Ape-
lacyjnych we Wrocławiu i Szczecinie w celu przeprowadzenia przez podległe im tere-
nowe jednostki organizacyjne prokuratury stosownych postępowań zmierzających do 
weryfikacji zawartych w tych informacjach okoliczności.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 18.04.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przysłane przy piśmie sygn. BPS/043-50-2206-PG/14 oświad-

czenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senato-
rami podczas 50. posiedzenia Senatu RP w zakresie dotyczącym prośby skierowanej 
do Prokuratora Generalnego uprzejmie informuję, co następuje.
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Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli podczas kontroli działalności administracji rzą-
dowej w zakresie sprzedaży cudzoziemcom gruntów rolnych w Polsce, które znalazły 
odzwierciedlenie w wystąpieniach pokontrolnych Delegatur NIK w Szczecinie i Wrocła-
wiu zostały przekazane – odpowiednio – do Prokuratorów Apelacyjnych w Szczecinie 
i Wrocławiu z poleceniem spowodowania przeprowadzenia stosownych postępowań.

Prokurator Apelacyjny w Szczecinie przekazał otrzymane materiały Prokuratorowi 
Okręgowemu w Szczecinie i zostały one zarejestrowane w Wydziale V Śledczym tej 
prokuratury za sygn. V Ds 27/14 oraz wdrożone zostało postępowanie sprawdzające.

Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu przekazał otrzymane materiały Prokuratoro-
wi Okręgowemu we Wrocławiu, gdzie zostały zarejestrowane w Wydziale V Śledczym 
za sygn. V Ds 27/14. Trwa obecnie postępowanie sprawdzające.

Oba postępowania znajdują się w zainteresowaniu Departamentu Postępowania 
Przygotowawczego Prokuratury Generalnej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz 
Pierwszy Zastępca 
Prokuratora Generalnego
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Roberta Mamątowa, Zdzisława Pupy, Beaty Gosiewskiej, 
Wojciecha Skurkiewicza oraz Kazimierza Wiatra

skierowane do prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Jacka Chlebnego

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracamy się do Pana w sprawie dotyczącej publikacji orzeczeń sądo-

wych na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/, a szczególnie 
procedury zakazującej publikowania konkretnych orzeczeń na wskazanym 
portalu internetowym. Zaznaczamy, iż przedmiotowe wystąpienie do Pana 
Prezesa dotyczy konkretnego przypadku, gdyż do mojego biura senatorskie-
go zgłaszają się osoby, które chciały poznać treść wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 r., sygn. akt  
II SA/Wa 1728/13 dzięki publikacji tego orzeczenia na stronie internetowej 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/. Osoby te uzyskały informację, iż na mocy 
zarządzenia sędzi sprawozdawcy (pełniącej funkcję zastępcy przewodni-
czącego Wydziału II WSA w Warszawie), które nie podlega uzasadnieniu, 
wyrok ten został wyłączony z publikacji w Centralnej Bazie Orzeczeń Są-
dów Administracyjnych dostępnej pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl 
i w związku z tym nie zostanie udostępniony w tej bazie.

Stało się tak pomimo tego, że publikacja orzeczeń wydawanych przez 
sądy administracyjne, oczywiście zgodnie z zasadą anonimizacji danych 
podmiotów występujących w postępowaniu, stanowi swego rodzaju informa-
cję publiczną, a zakaz opublikowania jakiegokolwiek orzeczenia na portalu 
musi mieć swoją podstawę w konkretnym akcie prawnym. Podkreślamy, 
chociaż Panu Prezesowi jest to zapewne wiadome, iż podstawą do udostęp-
niania orzeczeń sądów administracyjnych na wskazanym portalu interne-
towym jest zarządzenie nr 9 prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Bazy Orzeczeń Są-
dów Administracyjnych i udostępniania orzeczeń przez internet. Informuje-
my jednocześnie, iż z przepisu §5 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 9 prezesa NSA 
z dnia 11 lipca 2007 r. wynika publiczny charakter udostępniania orzeczeń 
sądów administracyjnych. 

Dokonując szczegółowej analizy przywołanego zarządzenia, nie sposób 
wskazać jakiegokolwiek przepisu, który stanowiłby podstawę do wyłączenia 
z publikacji w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych wspo-
mnianego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
Tym samym w zaprezentowanej sprawie dochodzi do sytuacji, gdy z jednej 
strony realizuje się szerokie udostępnianie informacji publicznych w central-
nej bazie (jawność życia publicznego), a z drugiej strony, kierując się bliżej 
nieokreślonymi przesłankami oraz pomimo braku konkretnych podstaw praw-
nych, dokonuje się zakazu publikacji orzeczenia sądu administracyjnego.

Nadmieniamy, iż przypuszczalnej podstawy prawnej do wyłączenia 
publikacji orzeczenia na portalu w żadnym razie nie może stanowić pkt 4 
załącznika nr 3 (zasady anonimizacji orzeczeń sądów administracyjnych) 
do zarządzenia nr 9 prezesa NSA z 11 lipca 2007 r., który stanowi o wy-
kluczeniu przez przewodniczącego wydziału udostępnienia orzeczenia tylko 
w odniesieniu do niektórych kategorii spraw i tylko ze względu na ważny 
interes publiczny. Skłonni jesteśmy przyjąć, iż w przypadku wyroku z dnia 
20 grudnia 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 1728/13 nie ma żadnych podstaw 
do jego wyłączenia z publikacji w centralnej bazie chociażby z uwagi na brak 
ważnego interesu publicznego w jego nieudostępnianiu.

W związku z przedstawioną sytuacją zwracamy się do Pana Prezesa 
z pytaniami, które w pewnym aspekcie są również wnioskiem o wyjaśnienie 
sprawy dotyczącej wyłączenia z publikacji wskazanego orzeczenia. Zakre-
sowi naszego wystąpienia nie można zarzucić, iż wkracza w pole niezawi-
słości sędziowskiej, gdyż z całą pewnością Pan Prezes sprawuje nadzór nad 
czynnościami sędziów, którzy podejmują czynności administracyjne związa-
ne z wyłączeniem z publikacji poszczególnych orzeczeń.
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Panie Prezesie, mając na względzie przedstawione argumenty, uprzej-
mie prosimy o odpowiedź na następujące pytania.

Czy Pan Prezes ma wiedzę na temat wyłączenia z publikacji wskazane-
go orzeczenia, a jeżeli tak, to jakie było uzasadnienie takiego działania? Czy 
w ramach podjęcia czynności wyjaśniających została określona podstawa 
prawna i przesłanki do wyłączenia z publikacji w centralnej bazie wspo-
mnianego orzeczenia?

Jaka jest praktyka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie, jeżeli chodzi o zakaz publikacji poszczególnych orzeczeń sądów 
administracyjnych? Czy w zakresie przedmiotowym spraw, do których 
zalicza się wskazane orzeczenie (specjalne świadczenie od prezesa Rady 
Ministrów), kiedykolwiek została podjęta decyzja o wyłączeniu z publikacji 
innego orzeczenia?

Prosimy też o podanie danych statystycznych dotyczących liczby orze-
czeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wyłączonych 
z publikacji w okresie ostatnich trzech lat z rozbiciem na podstawy prawne 
i przesłanki poszczególnych zakazów publikacji.

Będziemy zobowiązani za udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej spra-
wie, od czego uzależniamy dalsze działanie w tym zakresie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Robert Mamątow 
Bogdan Pęk   Zdzisław Pupa 
Jan Maria Jackowski  Beata Gosiewska 
Krzysztof Słoń   Wojciech Skurkiewicz 
Henryk Górski   Kazimierz Wiatr

Odpowiedź

Warszawa, 27 marca 2014 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 11 marca 2014 r., znak: BPS/043-

-50-2207/14 w załączeniu uprzejmie przedkładam stanowisko w sprawie wystąpienia 
Senatorów podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r.

Z poważaniem 
 
Jacek Chlebny
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Odpowiedź

Warszawa, 27 marca 2014 r.

Szanowni Państwo 
Senatorowie RP 
Grzegorz Wojciechowski, Bogdan Pęk, 
Jan Maria Jackowski, Krzysztof Słoń, 
Henryk Górski, Robert Mamątow, 
Zdzisław Pupa, Beata Gosiewska, 
Wojciech Skurkiewicz, Kazimierz Wiatr

W odpowiedzi na Państwa oświadczenie złożone w dniu 6 marca 2014 r. w sprawie 
wyłączania z publikacji w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na 
stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 1728/13 wydanego 
w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów odmawiającą przyznania renty 
specjalnej, uprzejmie informuję, co następuje.

Publikacji na stronie internetowej NSA nie podlegają orzeczenia, których zamiesz-
czenie byłoby sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz z ustawą 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, 
poz. 1198, ze zm.). Zasady anonimizacji orzeczeń zawiera załącznik do zarządzenia 
Nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie 
utworzenia Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów administracyj-
nych i udostępniania orzeczeń przez Internet.

Zarządzenie w przedmiocie publikacji orzeczenia lub wyłączenia z publikacji w ba-
zie wydaje sędzia sprawozdawca lub przewodniczący Wydziału.

Z otrzymanych wyjaśnień sędziego sprawozdawcy w sprawie II SA/Wa 1728/13 
wynika, że powodem wyłączenia z publikacji wyroku w Centralnej Bazie Orzeczeń 
Sądów Administracyjnych było uznanie, iż zawarte w treści uzasadnienia wyroku 
szczegółowe informacje dotyczące sytuacji osobistej skarżącej, w tym wydanego wy-
roku sądu karnego, są na tyle niepowtarzalne (nietypowe), iż mogą w łatwy sposób 
prowadzić do identyfikacji osoby skarżącej, nie gwarantując należytej ochrony jej dóbr 
osobistych. W uzasadnieniu tego wyroku znajdują się dane wrażliwe dotyczące m.in. 
stanu majątkowego skarżącej i jej zobowiązań finansowych.

Jednocześnie ustalono, że w dniu 3 marca 2014 r. zastępca Przewodniczącej 
Wydziału Informacji Sądowej WSA w Warszawie, zrealizowała wniosek o udostęp-
nienie ww. orzeczenia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie 
znajdując podstaw do wydania decyzji odmownej. Wobec powyższego, zarządzo-
no, zamieszczenie ww. orzeczenia, także w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Ad-
ministracyjnych. Orzeczenie aktualnie jest dostępne w Internecie pod adresem 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

Realizując Państwa wniosek o udostępnienie informacji na temat liczby wyro-
ków tutejszego Sądu wyłączonych z publikacji w bazie, przedstawiam dane w tym 
zakresie.

W sprawach ze skarg na decyzje Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy 
przyznania renty specjalnej wydano od 2004 roku 323 wyroki, z tej liczby wyłączono 
z publikacji 111 wyroków.

W ostatnich trzech latach tj. 2011–2013, na 48.025 wydanych przez Sąd wyroków, 
wyłączono z publikacji w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych 1.087 
wyroków. W tym:

– w roku 2011 – wyłączono 304 wyroki,
– w roku 2012 – wyłączono 215 wyroków,
– w roku 2013 – wyłączono 568 wyroków.
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Uprzejmie wyjaśniam, że nie jest możliwe udostępnienie informacji o przesłankach 
wyłączeń orzeczeń z publikacji, ponieważ zarządzenia wydawane w tym zakresie nie 
podlegają uzasadnieniu i w każdej sprawie mogą wystąpić inne, indywidualne pod-
stawy wyłączenia.

Z wyrazami szacunku 
 
Jacek Chlebny
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Jana Marii Jackowskiego, Zdzisława Pupy, 
Wojciecha Skurkiewicza oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi Kazimierza Pereka

Szanowny Panie Dyrektorze!
Bardzo dziękujemy za niezwykle szybką i wyczerpującą odpowiedź 

z dnia 13 lutego 2014 r. udzieloną na oświadczenie senatorskie złożone na 
48. posiedzeniu Senatu w dniu 30 stycznia bieżącego roku dotyczące kwestii 
lokalizacji fermy wiatrowej na terenie gminy Cielądz.

Pozostajemy niezwykle zobowiązani za zaangażowanie Pana Dyrektora 
w rzetelne i rzeczowe wyjaśnienie kwestii poruszonych w oświadczeniu. Bę-
dziemy niezwykle zaszczyceni możliwością kontynuowania tak wyjątkowo 
owocnej współpracy.

Pozostajemy z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Jan Maria Jackowski 
Bogdan Pęk   Zdzisław Pupa 
Krzysztof Słoń   Wojciech Skurkiewicz 
Henryk Górski   Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź

Łódź, 25 marca 2014 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
na podstawie art. 49 ust. 4 Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 li-

stopada 1990 r. Regulamin Senatu (M.P. z 2010 r. Nr 39, poz. 542) w kontekście 
art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) nawiązując do pisma Marszałka Senatu z dnia 11 marca 
2014 r. opatrzonego znakiem: BPS/043-50-2208/14 zwracającego się do Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (w skrócie RDOŚ w Łodzi) o zajęcie stano-
wiska w odniesieniu do przesyłanego w załączeniu ww. pisma (tekstu) oświadczenia 
złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami 
podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2014 r., Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Łodzi wyraża podziękowanie za wygłoszone oświadczenie.

Ceniąc sobie Państwa wdzięczność, łączę wyrazy szacunku.

Z poważaniem 
 
REGIONALNY DYREKTOR 
Ochrony Środowiska w Łodzi 
Kazimierz Perek


