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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

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

dłużającego się procesu zakwalifikowania świadczenia „leczenie ostrej lub 
przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) opornej na 
kortykosteroidy z wykorzystaniem fotoferezy pozaustrojowej (ECP)” jako 
świadczenia gwarantowanego w zakresie leczenia szpitalnego.

24 czerwca 2013 r. Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych (AOTM) wydała pozytywną opinię i uznała za zasadne zakwalifi-
kowanie tej procedury jako świadczenia gwarantowanego w zakresie lecze-
nia szpitalnego na okres trzech lat. Prezes AOTM, przychylając się do stano-
wiska Rady Przejrzystości, również zarekomendował włączenie fotoferezy 
(ECP) do świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego na 
okres trzech lat, pod warunkiem prowadzenia centralnego rejestru umożli-
wiającego ponowną ocenę zasadności finansowania procedury po upływie 
tego okresu.

Od ukazania się stanowiska Rady Przejrzystości i rekomendacji prezesa 
AOTM minął prawie rok, a leczenie fotoferezą nadal nie znajduje się w ko-
szyku świadczeń gwarantowanych. Dlatego zwracam się do Pana Ministra 
z prośbą o podjęcie działań i jak najszybsze włączenie fotoferezy (ECP) do 
koszyka świadczeń gwarantowanych.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Odpowiedź

Warszawa, 2014.05.13

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia, złożonego przez Panią Senator Alicję Chybicką pod-

czas 53. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 24 kwietnia 2014 roku, 
w sprawie wydłużającego się procesu zakwalifikowania świadczenia „Leczenie ostrej 
lub przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) opornej na kor-
tykosteroidy z wykorzystaniem fotoferezy pozaustrojowej (ECP)”, jako świadczenia 
gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, przekazanego przy piśmie z dnia 
28 kwietnia 2014 roku, znak: BPS/043-53-2293/14, uprzejmie proszę, o przyjęcie 
poniższego.

W pierwszej kolejności zwrócenia uwagi wymaga, że w dniu 27 czerwca 2013 roku, 
do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych nr 71/2013, z dnia 24 czerwca 2013 roku, w sprawie zakwalifikowania 
świadczenia opieki zdrowotnej: Leczenie ostrej lub przewlekłej choroby przeszczep 
przeciwko gospodarzowi (GvHD) opornej na kortykosteroidy z wykorzystaniem fo-
toferezy pozautrojowej (ECP), jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia 
szpitalnego.
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Ponadto, uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace 
analityczne i koncepcyjne, w związku z rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznych nr 71/2013, z dnia 24 czerwca 2013 roku. Niezwłocznie po ich 
zakończeniu, jak również po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Narodowego Fun-
duszu Zdrowia w kwestii finansowania przedmiotowego świadczenia oraz ewentual-
nym jego zakwalifikowaniu, jako świadczenia gwarantowanego, podjęte zostaną prace 
legislacyjne, mające na celu implementację leczenia ostrej lub przewlekłej choroby 
przeszczep przeciwko gospodarzowi opornej na kortykosteroidy z wykorzystaniem fo-
toferezy pozaustrojowej, do katalogu świadczeń gwarantowanych. Na marginesie po-
wyższego, zwrócenia uwagi wymaga, iż Narodowy Fundusz Zdrowia, biorąc pod uwagę 
prognozowaną wysokość nakładów na koszty świadczeń opieki zdrowotnej, wyraził 
negatywne stanowisko w przedmiocie finansowania ww. świadczenia jako świadcze-
nia gwrantowanego w 2014 roku.

Jednocześnie, uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), podstawą zakwali-
fikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego, 
jest jego ocena uwzględniająca następujące kryteria:

1) wpływ na poprawę zdrowia obywateli przy uwzględnieniu:
a) priorytetów zdrowotnych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 2,
b) wskaźników zapadalności, chorobowości lub śmiertelności określonych na 

podstawie aktualnej wiedzy medycznej;
2) skutki następstw choroby lub stanu zdrowia, w szczególności prowadzących 

do:
a) przedwczesnego zgonu,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emery-

turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
d) przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby,
e) obniżenia jakości życia;

3) znaczenie dla zdrowia obywateli, przy uwzględnieniu konieczności:
a) ratowania życia i uzyskania pełnego wyzdrowienia,
b) ratowania życia i uzyskania poprawy stanu zdrowia,
c) zapobiegania przedwczesnemu zgonowi,
d) poprawiania jakości życia bez istotnego wpływu na jego długość;

4) skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo;
5) stosunek uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego;
6) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych;
7) skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowią-

zanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
Na marginesie powyższego, pragnę zapewnić, iż dostrzegam potrzebę implementa-

cji do katalogu świadczeń gwarantowanych nowych technologii medycznych, o udo-
wodnionej skuteczności i efektywności klinicznej, a wszelkie działania podejmowane 
przez Ministra Zdrowia mają na celu zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Warczyński
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Oświadczenie senatora Leszka Czarnobaja 
oraz senatora Romana Zaborowskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Jako członkowie Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej z niecierpli-

wością i dużymi nadziejami oczekujemy na ostateczną ustawową regulację 
szeroko pojętej problematyki OZE, szczególnie w aspekcie energetyki prosu-
menckiej.

W swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreśla Pan znaczenie tego 
sektora energetyki zarówno w kontekście bilansu energetycznego kraju, jak 
i szansy rozwoju dla samorządów lokalnych. Możliwość produkowania ener-
gii elektrycznej na własne potrzeby i gwarancja sprzedaży nadwyżek do 
sieci ma spopularyzować wytwarzanie rozproszone, czyli funkcjonowanie 
małych, lokalnych instalacji produkujących energię odnawialną.

Tymczasem proponowane rozwiązania wydają się podawać w wątpli-
wość opłacalność przedsięwzięć prosumenckich, zwłaszcza wobec zakłada-
nej ceny sprzedaży nadwyżek wytwarzanych przez prosumentów energii, 
skalkulowanej w wysokości 80% ceny hurtowej, w zderzeniu z ceną, jaką 
uzyskiwać będzie energia z instalacji komercyjnych. Uzasadnieniem nie-
równego traktowania dużych producentów i drobnych, indywidualnych wy-
twórców mają być koszty, jakie musi ponieść operator systemu, związane 
z przyłączeniem mikroinstalacji oraz zainstalowaniem liczników. Jednakże 
w myśl prawa unijnego to operator systemu dystrybucyjnego powinien po-
nosić owe koszty.

Naszym zdaniem cena proponowana prosumentom powinna być podob-
na do ceny proponowanej dostawcom komercyjnym i wynosić na przykład 
80% średniej ceny uzyskanej z aukcji, tym bardziej że pierwotne założenia 
ustawy przewidywały dla mikroinstalacji cenę 1,1–1,3 zł/kWh.

Dysponujemy przykładową symulacją opłacalności typowego prosu-
menckiego przedsięwzięcia i uprzejmie prosimy Pana Premiera o zapoznanie 
się z nią.

Z przedstawionego nam wyliczenia wynika, że nawet przy dotowaniu 
tych zamierzeń w wysokości 40% i finansowaniu kredytem preferencyjnym, 
oprocentowanym na poziomie 1%, inwestycja jest nieopłacalna. Prosimy 
o analizę załączonego materiału i odniesienie się do przedstawionej kalku-
lacji. Jeśli jest ona obarczona błędnymi założeniami, będziemy wdzięczni za 
ich wskazanie. 

Prosimy też o informację, czy Ministerstwo Gospodarki dysponuje podob-
nym, hipotetycznym materiałem. Jeśli tak, to chętnie zapoznamy się z nim, 
mając na uwadze ideę popularyzacji sektora prosumenckiego w systemie 
energetycznym naszego kraju.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Czarnobaj 
Roman Zaborowski
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Odpowiedź

Warszawa, 16 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatorów Leszka Czarnobaja oraz 

Romana Zaborowskiego podczas 53. posiedzenia Senatu RP w sprawie energii odna-
wialnej (wystąpienie Marszałka Senatu RP z dnia 29 kwietnia 2014 r., znak: BPS-043- 
-53-2294/14), uprzejmie informuję, co następuje.

Poprzedzając ocenę przedstawionej kalkulacji finansowej instalacji fotowoltaicznej, 
należy wskazać, iż struktura polskiego sektora energetycznego została wyraźnie po-
dzielona na 3 główne obszary działalności: wytwarzanie energii elektrycznej, przesył 
i dystrybucję energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę 
powyższe oraz obowiązujące przepisy ustawy – Prawo energetyczne, należy wyraźnie 
odróżnić przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, 
które jest zobowiązane do nieodpłatnego przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektro-
energetycznej oraz instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozlicze-
niowego (art. 7 ust. 8, pkt 3, lit. b ustawy – Prawo energetyczne), od tzw. sprzedawcy 
z urzędu, który jest zobligowany do zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w tej mi-
kroinstalacji przez osoby fizyczne po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym (art. 9v ustawy – Prawo energetyczne). 
Ww. ustawowa cena obowiązkowego zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w mikro-
instalacji przez osoby fizyczne nie jest zatem związana z ponoszeniem dodatkowych 
kosztów przez spółki dystrybucyjne, lecz wynika z faktu, iż energia wytwarzana w mi-
kroinstalacji przez osoby fizyczne powinna być w pierwszej kolejności zużywana na 
własne potrzeby, a zachętą do takiej działalności powinny być uniknięte koszty zakupu 
energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej. Ustawodawca umożliwił ewentualną 
sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanej przez osobę fizyczną i wprowa-
dzanej do sieci bez obowiązku zakładania działalności gospodarczej. Aby wyrównać 
koszty, które ponoszą przedsiębiorstwa energetyczne (sprzedawcy z urzędu) w związku 
z obowiązkowym zakupem energii elektrycznej wytworzonej przez osoby fizyczne w mi-
kroinstalacji, konieczne było obniżenie poziomu gwarancji do 80% średniej ceny ener-
gii z poprzedniego roku. Jednocześnie, przepisy umożliwiają skorzystanie z gwarancji 
odbioru energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji, po cenie 100% średniej 
ceny energii z poprzedniego roku oraz dodatkowo prawo do świadectwa pochodzenia, 
pod warunkiem, iż wytwarzanie to odbywa się w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz rygoru koncesyjnego. Powyższe przepisy zostały wprowadzone do 
ustawy – Prawo energetyczne w drodze inicjatywy ustawodawczej grupy posłów (druk 
sejmowy nr 946) i obowiązują od dnia 11 września 2013 r. – tzw. mały trójpak energe-
tyczny. W tym zakresie, projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii nie ingeruje 
w rozwiązania merytoryczne dotyczące mikroinstalacji, lecz wyłącznie je porządkuje 
poprzez zmianę podmiotu zobowiązanego do zakupu wytworzonej energii elektrycznej 
– ze sprzedawcy z urzędu na tzw. sprzedawcę zobowiązanego oraz wprowadza tzw. opo-
miarowanie netto, wyjaśnione w dalszej części niniejszej odpowiedzi.

Ponadto należy zaznaczyć, iż powyższe przepisy dotyczące bezpłatnego przyłączania 
mikroinstalacji do sieci nie wynikają bezpośrednio z prawa unijnego, lecz jest inicja-
tywą polskiego ustawodawcy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/
WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE wskazuje bowiem, iż w stosownych przypadkach państwa członkowskie 
mogą wymagać od operatorów systemów przesyłowych i systemów dystrybucji pokry-
cia w całości lub w części m.in. kosztów przyłączania odnawialnych źródeł energii do 
sieci elektroenergetycznej (art. 16 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE).
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Wymaga podkreślenia, że projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii w od-
niesieniu do wytwórców energii elektrycznej z mikroinstalacji, zawiera bardzo waż-
ne rozwiązanie dotyczące tzw. opomiarowania netto, polegające na rozliczaniu salda 
energii elektrycznej pomiędzy wytwórcą energii a sprzedawcą zobowiązanym w pół-
rocznych okresach rozliczeniowych (art. 41 ust. 10 projektu ustawy o odnawialnych 
źródłach energii). Powyższe rozwiązanie ma na celu poprawę bilansu energetycznego 
prosumentów. Ponieważ wyliczenia przedstawione przez senatorów nie uwzględniają 
powyższego przepisu, konieczne jest dokonanie w tym zakresie stosownej aktualiza-
cji, wraz z ponownym obliczeniem wielkości i kosztów instalacji, która będzie lepiej 
dostosowana do faktycznego zużycia energii elektrycznej.

W podsumowaniu należy zaznaczyć, iż Ministerstwo Gospodarki planuje pro-
mocję rozwoju mikroinstalacji w sposób zrównoważony, co nie oznacza, iż budowa 
mikroinstalacji powinna być opłacalna w każdych warunkach. Ewentualna decyzja 
o budowie mikroinstalacji będzie podejmowana przez inwestorów w oparciu o kon-
kretne koszty i parametry pracy danej instalacji, a także wysokość zużycia i ceny 
energii elektrycznej z sieci (aktualne oraz w przyszłości). Jeżeli przykład przywoła-
ny przez senatorów, po stosownej aktualizacji, nie wskaże satysfakcjonujących re-
zultatów, należy rozważyć odłożenie jego realizacji do czasu spadku cen zakładanej 
technologii wytwarzania energii elektrycznej lub zmianę typu instalacji na tańszą. 
Ministerstwo Gospodarki stoi na stanowisku, iż wytarzanie energii elektrycznej przez 
osoby fizyczne w mikroinstalacji powinno w pierwszej kolejności prowadzić do zuży-
wania wytwarzanej energii elektrycznej na własne potrzeby. Oznacza to, iż kluczowe 
znaczenie ma prawidłowe dostosowanie skali mikroinstalacji do wielkości zużycia 
energii w gospodarstwie domowym.

Na zakończenie, poniżej przedstawiam sposób obliczania wartości oszczędności 
i okresu zwrotu poniesionych nakładów w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej 
w mikroinstalacji przez osobę fizyczną na własny użytek. Przypadek ten dotyczy sytuacji, 
w której zgodnie z założeniami Ministerstwa Gospodarki, wielkość mikroinstalacji jest 
dostosowana do rocznego zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe.

– Ilość energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwo domowe w ciągu roku: 
2,5 MWh (1,25 MWh w ciągu 6 miesięcy),

– Ilość energii wytworzonej w mikroinstalacji w ciągu 6 miesięcy: 1,5 MWh (np. da-
chowe PV o mocy zainstalowanej 3 kW),

– Saldo półroczne: + 0,25 MWh,
– Jednostkowy koszt energii elektrycznej z sieci dla gospodarstwa domowego: 

500 zł/MWh,
– Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, z po-

przedniego roku: 180 zł/MWh,
– Roczny koszt energii elektrycznej z sieci: 1250 zł,
– Wartość oszczędności uzyskanych w wyniku wytwarzania energii elektrycznej 

z mikroinstalacji: 1250 zł,
– Wartość rocznego zysku z tytułu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do 

sieci elektroenergetycznej (przy założeniu obowiązku zakupu nadwyżek po cenie 
80% ceny energii z poprzedniego roku): 72 zł,

– Wartość rocznego zysku z tytułu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do 
sieci elektroenergetycznej (przy założeniu obowiązku zakupu nadwyżek po cenie 
100% ceny energii z poprzedniego roku): 90 zł,

– Szacunkowy okres zwrotu instalacji PV: 14,2 lat (przy orientacyjnym koszcie 
mikroinstalacji PV o mocy 3 kW: 25 000 zł, z uwzględnieniem obowiązku zaku-
pu nadwyżek energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej 
po cenie 80% ceny energii z poprzedniego roku oraz z uwzględnieniem dofinan-
sowania mikroinstalacji w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych),

– Szacunkowy okres zwrotu instalacji PV: 14,0 lat (przy orientacyjnym koszcie 
mikroinstalacji PV o mocy 3 kW: 25 000 zł, z uwzględnieniem obowiązku zaku-
pu nadwyżek energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej 
po cenie 100% ceny energii z poprzedniego roku oraz z uwzględnieniem dofinan-
sowania mikroinstalacji w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych).
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W konkluzji opisanych przypadków należy stwierdzić, że zgodnie z planowany-
mi rozwiązaniami zawartymi w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, 
prosument będący osobą fizyczną będzie finansował zakup swojej mikroinstalacji 
z oszczędności w zakupie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, dopłat za 
energię wytworzoną oraz wprowadzoną do sieci w wysokości 80 % ceny energii z po-
przedniego roku oraz ewentualnej dotacji w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych. 
Prosument nie będzie płacił przedsiębiorstwu energetycznemu za pobór energii elek-
trycznej z sieci. Przedsiębiorstwo energetyczne, będzie płaciło prosumentowi, co pół 
roku 36 zł za nadwyżki energii elektrycznej wprowadzanej do sieci (0,25 MWh). Okres 
zwrotu inwestycji wynosi 14,2 lat, lecz może ulec skróceniu, przy założeniu wzrostu 
cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz wzrostu średniej ceny ener-
gii elektrycznej na rynku. Wprowadzenie obowiązku zakupu energii elektrycznej wy-
twarzanej w mikroinstalacji po cenie 100% ceny energii z poprzedniego roku skraca 
okres zwrotu inwestycji do 14 lat, a więc jedynie o ok. 2,5 miesiąca.

Przedstawiając powyższe informacje wyrażam przekonanie, że stanowią one wy-
czerpującą odpowiedź na kwestie zawarte w oświadczeniu senatorów Leszka Czarno-
baja oraz Romana Zaborowskiego.

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

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

Szanowna Pani Premier!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o przebudowę drogi nr 18 

– dostosowania jej do parametrów autostrady A18. Inicjatywa ta ma ogromne 
znaczenie dla rozwoju regionu obejmującego powiat żarski (woj. lubuskie).

Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do dróg o dużym znaczeniu przemy-
słowym oraz turystycznym, łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym 
w miejscowości Olszyna. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do połącze-
nia terenu południowego województwa lubuskiego ze wschodem i zachodem 
południowej części Polski oraz Niemiec. Droga krajowa nr 18 zlokalizowana 
jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym, którym jest 
połączenie międzynarodowe E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy 
Ukrainę, Słowację oraz południową Polskę z Dreznem i Berlinem.

Przebudowa drogi wpisana jest do „Programu Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2011–2015”, opracowana jest stosowna dokumentacja oraz wydane 
wymagane zezwolenia, więc środki na realizację tej inwestycji powinny zo-
stać jak najszybciej zabezpieczone.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż przygotowywany jest nowy „Program 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2020”, wnoszę o wpisanie wspo-
mnianej inwestycji do tego programu. W tym stanie rzeczy działania w tym 
zakresie są konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem. 
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 26 maja 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Roberta Dowhana, przesłanym przy piśmie 

z dnia 28 kwietnia br. (znak BPS/043-53-2295/14) w sprawie przebudowy drogi 
krajowej nr 18 i dostosowanie jej do parametrów autostrady A18, przedstawiam 
poniższe stanowisko.

Odnosząc się do wniosku o podjęcie działań w zakresie przebudowy drogi krajo-
wej nr 18 do parametrów autostrady informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych 
(Dz. U. Nr 128 poz. 1334 z późn. zm.) docelowo na odcinku Olszyna (granica pań-
stwa) – A4 (Krzyżowa) planowana jest przebudowa drogi krajowej do standardu 
autostrady A18.

Przebudowa drogi krajowej na odcinku Olszyna – Golnice została ujęta w ramach 
ciągu autostrady A18 w projekcie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju 
Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Ww. dokument wskazuje na 42 klu-
czowe zadania inwestycyjne w zakresie dróg szybkich, a wskazany odcinek znajduje 
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się obecnie na piątym miejscu w rankingu priorytetów. Procedowanie projektu Do-
kumentu Implementacyjnego znajduje się teraz na etapie uzgodnień, a jego przyjęcie 
planowane jest w II połowie 2014 roku.

Potwierdzam, iż przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało ujęte w Programie Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 w Załączniku nr 1a – Lista zadań prioryteto-
wych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 roku. Z uwagi na wyczerpa-
nie limitu środków finansowych na inwestycje na drogach krajowych, wyznaczonych 
przez resort finansów, zadanie nie posiada zapewnionych obecnie źródeł finansowa-
nia. Aktualnie trwają prace nad nowym programem budowy dróg krajowych na lata 
2014–2020, w tym analizy dotyczące finansowania przebudowy ww. odcinka. Wiążące 
decyzje w sprawie finansowania i terminu realizacji ww. inwestycji zostaną podjęte po 
zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską w zakresie alokacji środków UE na dro-
gi krajowe oraz po dokończeniu prac nad nowym programem budowy dróg krajowych 
na lata 2014–2020.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

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

Szanowna Pani Premier!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o wszczęcie na skalę 

krajową działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich 
drogach a polegających na wycince drzew znajdujących się na poboczach.

Drzewa rosnące przy drogach ograniczają kierowcom widoczność, często 
także zasłaniają znaki drogowe. Obecność drzew przy drogach uniemożliwia 
szybki i bezpieczny zjazd z drogi, przyczyniają się one także do powstania 
utrudnień dla poruszających się poboczami rowerzystów i pieszych. Drzewa 
powodują także migotanie światła słonecznego, co może wywołać zaburze-
nia wzroku kierowcy. Obecność drzew przy polskich drogach przyczynia się 
także do możliwości łatwiejszego wpadnięcia w poślizg z powodu opada-
jących i zalegających liści oraz dłuższego zalegania lodu w ich cieniu, jak 
również zwiększa prawdopodobieństwo uderzenia spadającymi w czasie 
wichury konarami, a nawet i całymi drzewami, zwłaszcza topolami, dość 
często rosnącymi na poboczach.

Jak podaje Komenda Główna Policji, podczas Świąt Wielkanocnych na 
polskich drogach doszło do dwustu dziewięćdziesięciu trzech wypadków, 
w których zginęły trzydzieści trzy osoby, a trzysta osiemdziesiąt jeden zosta-
ło rannych. Do wielu z tych wypadków doszło, ponieważ drzewa rosły zbyt 
blisko pasa drogowego.

Dlatego wnoszę o rozwinięcie działań mających na celu wycinkę drzew 
znajdujących się na poboczach. Z pewnością przyczyni się to do poprawy 
bezpieczeństwa na polskich drogach. W tym stanie rzeczy działania w tym 
zakresie są konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 8 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 28 kwietnia 2014 r., znak BPS/043-53-2296/14, 

przy którym przekazano oświadczenie Pana Senatora Roberta Dowhana w sprawie 
wszczęcia na skalę krajową działań mających na celu wycinkę drzew rosnących w pa-
sach drogowych, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) zieleń przydrożna jest to roślinność umieszczo-
na w pasie drogowym, mająca na celu w szczególności:
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– ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające 
z kierunku przeciwnego;

– ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem;
– ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem po-

wietrza, wody i gleby.
Zieleń przydrożna ma zatem na celu m.in. ograniczenie wzajemnego negatywne-

go oddziaływania drogi i środowiska, a zatem inwestycji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska. Ponadto należy 
pamiętać, iż zieleń taka chroni również przed nadmiernym hałasem, wibracjami, za-
nieczyszczeniami powietrza, wody i gleb. Zaś w myśl art. 20 ww. ustawy do obowiąz-
ków zarządcy drogi należy w szczególności utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym 
sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Jednocześnie należy pamiętać, iż obowiązkiem zarządcy drogi jest również utrzy-
manie nawierzchni drogi, chodników, jak i opracowywanie projektów planów finan-
sowania m.in. utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. 
Poprzez ochronę drogi należy rozumieć działania mające na celu niedopuszczenie do 
przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, 
niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. 
W celu realizacji swoich obowiązków zarządca drogi może podejmować szereg czynno-
ści, które mają zapewnić m.in. bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego lub też 
nie dopuścić do pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu.

W przypadku drzew rosnących w pasie drogowym, zarządca drogi ma obowiązek 
tak o nie dbać, aby nie stwarzały zagrożenia dla uczestników ruchu np. poprzez pęka-
jącą nawierzchnię od korzeni drzew, czy też złą widoczność na drodze. W ramach tego 
zarządca może usuwać drzewa rosnące w pasie drogowym, jednakże zgodnie z art. 83 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 
z późn. zm.) musi najpierw uzyskać zezwolenie wydane przez wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta. We wniosku o usunięcie drzewa zarządca drogi powinien podać 
powody, dla których należy je usunąć wskazując na zagrożenia płynące z dalszego 
pozostawienia drzewa w pasie drogowym. Należy bowiem pamiętać, iż zarządca drogi 
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkowników danej drogi publicznej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody w przypadku drzew, 
które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego nie pobiera się opłat za ich usu-
nięcie. Natomiast konieczne jest uzyskanie zezwolenia wydanego przez wójta, bur-
mistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości na usunięcie 
tych drzew lub krzewów. Zatem w ustawie o ochronie przyrody zasadą jest odpłatność 
za wycięcie drzewa, zaś wyjątki związane z nieodpłatnym usunięciem drzew określa 
art. 86 ww. ustawy. Jednakże ocena, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i czy faktycznie dane drzewo zagraża należy tylko i wyłącznie do organu ze-
zwalającego na usunięcie danego drzewa. Zatem występuje tu pewien element oceny, 
który w każdym przypadku powinien być wnikliwie rozważony.

Zasady umieszczania drzew przy drodze określa rozporządzenie Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. 
Nr 43, poz. 430, z późn. zm.). Zgodnie z §52 ust. 2 ww. rozporządzenia zieleń w pasie 
drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wy-
maganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. W myśl 
natomiast §53 ust. 3 odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniej-
sza niż 3,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się mniej-
szą odległość, jeśli będą spełnione pozostałe warunki określone w rozporządzeniu. 
Jednocześnie należy pamiętać, iż większość dróg, jak również drzew była budowana 
i sadzona kilkadziesiąt lat temu. Wówczas natężenie ruchu drogowego było znacznie 
mniejsze, tym samym budowane wtedy drogi miały inne parametry techniczne, a spo-
sób rozmieszczenia wzdłuż nich drzew był dostosowany do tego ruchu.

Ponadto informuję, że dla każdej inwestycji w zakresie dróg publicznych nale-
ży uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę (ewentualnie decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej). Jednym z wymaganych dokumentów, niezbędnych 
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do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jest decyzja o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydawana na podstawie ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.). To w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia właściwy organ, a nie projek-
tant działający na zlecenie zarządcy drogi, określa m.in., które drzewa należy usunąć, 
pozostawić lub nakazać nowe nasadzenia.

Należy ponadto pamiętać, iż interesem publicznym jest zarówno wycięcie drzew 
jak i ich zachowanie. Zaś organ wydający decyzje musi rozważyć w odniesieniu do 
każdego indywidualnie określonego drzewa, które argumenty przeważają i czy jest 
możliwe ich pogodzenie.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu



53. posiedzenie Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r.18

Oświadczenie senatora Stanisława Gorczycy

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Nawiązując do niedawnych senackich debat o prawie łowieckim i naszej 
dyskusji o nadzorze ministra środowiska nad działalnością Polskiego Związ-
ku Łowieckiego, chciałbym zwrócić uwagę na taki oto problem. Obowiązują-
ca świeżo znowelizowana ustawa – Prawo łowieckie przewiduje, że upraw-
nienia do wykonywania polowania wygasają, o ile zainteresowany w okre-
sie pięciu lat od ich nabycia nie uzyskał członkostwa w Polskim Związku 
Łowieckim, lub też po upływie pięciu lat od ustania członkostwa w Polskim 
Związku Łowieckim. Podobnej regulacji nie ma w odniesieniu do warunków 
stawianych osobom, które dopiero ubiegają się o uprawnienia łowieckie, co 
dowodzi tego, że wolą ustawodawcy nie było limitowanie ich w czasie.

Brak przepisów określających termin, po jakim dochodzi do przedawnie-
nia ważności stażu kandydackiego, którego odbycie, w świetle art. 42 ust. 4 
pkt 1 ustawy – Prawo łowieckie, stanowi warunek uzyskania podstawo-
wych uprawnień łowieckich. Jak zatem Pan Minister odnosi się do praktyki 
organów Polskiego Związku Łowieckiego, które, naruszając zasadę trwałości 
praw nabytych (w tym przypadku spełnienia jednego z warunków ubiegania 
się o uzyskanie uprawnień łowieckich), bezprawnie przyjmują, że odbyty 
staż traci ważność po upływie pięciu lat od jego ukończenia? Jeżeli zainte-
resowany nie uzyskał w tym czasie uprawnień łowieckich, a nie korzysta 
ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 42 ust. 5 ustawy – Prawo łowieckie, to 
chcąc ubiegać się o uprawnienia łowieckie, zmuszany jest do ponownego 
odbycia stażu kandydackiego.

Stanisław Gorczyca

Odpowiedź

Warszawa, 2014.05.26

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 28 kwietnia 2014 r. znak: BPS/043-53/2297/14 

w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Stanisława Gorczycę podczas 
53. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r. przedkładam następujące 
stanowisko.

Ustawodawca w przepisie art. 42 ust. 4 ustawy – Prawo łowieckie określił jakie wa-
runki musi spełnić osoba ubiegająca się o podstawowe uprawnienia do wykonywania 
polowania aby je uzyskać. Dopiero ich łączne spełnienie (poza wyjątkami zwalniający-
mi z odbycia stażu) powoduje, że nabywa się wymienione uprawnienia. Prezentowany 
pogląd, że jedynie uprawnienia do wykonywania polowania wygasają po 5 latach od 
utraty członkostwa w PZŁ lub po upływie wskazanego okresu od ich nabycia, jeżeli 
w tym czasie uprawniony nie został członkiem PZŁ, a nie dotyczy to poszczególnych 
warunków, jakie wymagane są do ich nabycia (staż, szkolenie, egzamin) jest nie-
uprawnione. Tego typu stanowisko przeczyłoby zasadzie racjonalnego ustawodawcy 
i w tym przypadku przepis art. 42 ust. 10 ustawy Prawo łowieckie byłby zbędny. Skoro 
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bowiem każdy z wymienionych przepisem art. 42 ust. 10 przypadków zachowywałby 
ważność bezterminowo, to osoba, która kilkanaście lat temu odbyła staż, szkolenie 
i złożyła egzamin, niezależnie od tego czy została członkiem PZŁ i członkostwo później 
utraciła, czy też członkiem nigdy nie została, zachowywałaby uprawnienia. Spełnia-
łaby bowiem warunki ustawowe, których to ważność nie ograniczona byłaby termi-
nem. Sprowadzałoby się to do sytuacji, gdzie uprawnienia do wykonywania polowania 
wygasają w okolicznościach, o których mówi art. 42 ust. 10 ustawy Prawo łowieckie, 
a poszczególne warunki konstytuujące te uprawnienia nie tracą ważności, jest to po-
gląd nieuzasadniony. Ustawodawca nie zawarł w tym przypadku regulacji, bowiem 
nie uznał jej za konieczną, gdyż prawidłowa interpretacja przepisów prowadzić musi 
do wniosku, że takiej potrzeby nie było.

Dodatkowo, przeciwko zaprezentowanemu w oświadczeniu stanowisku odnośnie 
do ważności stażu przeczy przepis art. 42 ust. 5 pkt 5 mówiący o zwolnieniu z odbycia 
stażu byłych członków PZŁ. Skoro ustawodawca uznał, że byli członkowie PZŁ zwol-
nieni są z odbycia stażu to a contario zwolnienie nie może dotyczyć osób, które człon-
kostwa w PZŁ nie nabyły. Inna interpretacja przeczyłaby także zasadzie racjonalnego 
ustawodawcy, bowiem przepis ten byłby zbędny. Skoro były członek PZŁ odbył przed 
przyjęciem do Związku staż (wymóg ten obowiązuje od dziesięcioleci), a staż byłby 
ważny bezterminowo, to wskazana regulacja byłaby niepotrzebna.

Reasumując: w świecie powyższego uzasadnione jest stanowisko prezentowane 
wcześniej przez organy Polskiego Związku Łowieckiego, że ważność stażu, tak jak 
ważność uprawnień do wykonywania polowania, podlega ograniczeniom czasowym 
związanym z nabyciem członkostwa w PZŁ. O prawie nabytym możemy mówić w przy-
padku nabycia uprawnień do wykonywania polowania. Samo odbycie stażu nie pocią-
ga za sobą jakiegokolwiek prawa. Powoływanie się zatem na naruszenie zasady praw 
nabytych jest nieuzasadnione.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatora Henryka Górskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W dniu 2 maja 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła komunikat, że zażą-

da od Polski zwrotu 79,9 miliona euro z funduszy na rozwój obszarów wiej-
skich. Komunikat był konsekwencją audytu przeprowadzonego w 2009 r. 
przez Komisję Europejską w Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnic-
twa, dotyczącego wydatkowania środków z działania PROW 2004–2006 
„Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”, a następnie rozmów prowa-
dzonych pomiędzy Komisją Europejską a Agencją Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw rolnictwa Roger Waite stwierdził 
wówczas: „Podczas audytu zaobserwowaliśmy, że polskie władze nie spraw-
dziły otrzymanych od niskotowarowych rolników informacji, takich jak roz-
miar gospodarstwa rolnego czy pogłowie żywca, a czasem nawet o to w ogóle 
nie pytały”. Dodał, że chodzi o pomoc udzielaną w latach 2007–2010, a kara 
nałożona na Polskę to 10% wysokości tego rodzaju pomocy w tym okresie. Za-
znaczył również, że kary nie zapłacą polscy rolnicy, lecz polskie władze, i że te 
10% będzie odjęte od kolejnej wypłaty środków funduszy rolnych dla Polski.

Przedstawiciele resortu rolnictwa zapowiedzieli wówczas, iż „Polska od-
woła się od decyzji wykonawczej Komisji do sądu Unii Europejskiej”. Pan 
Premier również wyraził publicznie swoje oburzenie, iż za błędy polskiej ad-
ministracji rządowej zapłaci polski podatnik.

Za brak kontroli nad wydawaniem pieniędzy unijnych w tym zakresie 
odpowiadały Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja 
płatnicza a także – z racji sprawowanego nad nią nadzoru – resort rolnictwa 
oraz resort finansów.

Zważając na powyższe, zwracam się do Pana Premiera z następującymi 
pytaniami:

1. Jaki jest obecny stan rozmów pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Komisją Europejską, dotyczących nałożonej na Polskę kary admini-
stracyjnej?

2. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza odwołać się od decyzji 
Komisji Europejskiej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości?

3. Jakie konsekwencje poniosły osoby odpowiedzialne za brak dosta-
tecznego nadzoru nad wydatkowaniem środków unijnych w tym zakresie?

Z poważaniem 
Henryk Górski

Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 3 czerwca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Henryka Górskiego w sprawie De-

cyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 2 maja 2013 r. wyłączającej z finanso-
wania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z ty-



53. posiedzenie Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r. 21

tułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (nr 2013/214/UE), złożone 
podczas 53. posiedzenia Senatu RP, przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
pismem z dnia 7 maja br., znak: SPRM-4813-240-(1)/14, uprzejmie informuję, co 
następuje.

Wspomniana decyzja wyłącza z finansowania Unii Europejskiej m.in. część wydat-
ków poniesionych przez Polskę na finansowanie działania Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, 
na łączną kwotę około 79,9 mln euro. Należy wyraźnie zaznaczyć, że konsekwencje 
wynikające ze wspomnianej decyzji w żadnym wypadku nie mogą być postrzegane 
jako kara administracyjna nałożona na Polskę przez Komisję Europejską. Ww. kwo-
ta jest korektą finansową, będącą efektem zarzutów formułowanych przez Komisję 
Europejską wobec Polski, dotyczących m.in. nieprzeznaczania przez beneficjentów 
przynajmniej 50% otrzymanych środków na cele rozwoju gospodarstwa, niewystar-
czającego weryfikowania wielkości ekonomicznej gospodarstw w odniesieniu do licz-
by zwierząt w gospodarstwie, braku kontroli na miejscu w pierwszych trzech latach 
uczestnictwa beneficjentów w działaniu, braku związku między celami pośrednimi 
(cząstkowymi) z celami końcowymi gospodarstwa oraz braku definicji ilościowych ce-
lów pośrednich (cząstkowych). Wspomniane zarzuty pojawiły się w trakcie trwającego 
od lutego 2009 roku postępowania wyjaśniającego.

Odnosząc się do pytań zawartych w interpelacji Pana Senatora pragnę podkreślić, 
że strona polska sprzeciwia się zarzutom formułowanym przez Komisję Europejską, 
a w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego wielokrotnie przedstawiano wy-
jaśnienia i argumentację w odniesieniu do zarzutów Komisji Europejskiej, wykorzy-
stując aktywnie wszystkie możliwości w ramach kolejnych etapów postępowania.

Niemniej jednak, w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja 
Europejska nie odstąpiła od swoich zarzutów, wobec czego strona polska, po szczegó-
łowej analizie dokonanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, złożyła do Sądu Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie 
nieważności Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 2 maja 2013 r. w części odnoszącej 
się do wydatków poniesionych przez Polskę na finansowanie działania Wspieranie 
gospodarstw niskotowarowych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2004–2006. W chwili obecnej oczekiwane jest wyznaczenie terminu rozprawy przed 
Sądem Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę, że z chwilą zaskarżenia wspomnianej 
decyzji postępowanie zostało objęte procedurami sądowymi, w kwestii tej nie są pro-
wadzone bezpośrednie rozmowy pomiędzy Polską a Komisją Europejską.

Zgodnie z prośbą zawartą w piśmie, wersja elektroniczna odpowiedzi została prze-
słana na adres e-mail: odpowiedzi@senat.gov.pl.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Zofia Szalczyk
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Biereckiego, 
Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, 

Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego, 
Beaty Gosiewskiej oraz Alicji Zając

skierowane do marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza

W związku z wypowiedzią premiera RP w dniu 23 marca br. o możliwym 
zagrożeniu konfliktem zbrojnym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udziele-
nie informacji. 

Czy są przygotowane plany umożliwiające obrady Wysokiej Izby w chwi-
li zagrożenia działaniami wojennymi?

Jan Maria Jackowski  Przemysław Błaszczyk 
Krzysztof Słoń   Bohdan Paszkowski 
Grzegorz Bierecki  Beata Gosiewska 
Andrzej Matusiewicz  Alicja Zając 
Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 21 maja 2014 r.

Szanowny Pan 
Jan Maria Jackowski 
Senator RP 
wraz z innymi

W związku z oświadczeniem senatorskim złożonym na 53. posiedzeniu Senatu RP 
w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania planów umożliwiających obrady 
Wysokiej Izby w chwili zagrożenia działaniami wojennymi, proszę o przyjęcie poniższej 
odpowiedzi.

Konkretyzację przepisów konstytucyjnych dotyczących stanu wojennego zawiera 
ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczel-
nego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa określa między innymi tryb wprowadzenia i znie-
sienia stanu wojennego, zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres 
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego. Ustawa 
ustanawia zasadę, w myśl której w czasie stanu wojennego organy władzy publicznej 
działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przy-
sługujących im kompetencji, i nie zawiera żadnych od niej wyjątków w odniesieniu 
do Parlamentu.

Zgodnie z art. 234 ust. 1 Konstytucji jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie 
może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Mini-
strów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy. Rozporządzenia te podlegają zatwierdze-
niu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Biereckiego, 
Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, 

Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego, 
Beaty Gosiewskiej oraz Alicji Zając

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Podczas obrad Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w dniu 23 marca 
br. w swoim wystąpieniu poinformował Pan szeroką opinię publiczną o moż-
liwym zagrożeniu dla Polski konfliktem zbrojnym, uniemożliwiającym pójście 
dzieci do szkół 1 września.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie infor-
macji: czy oddziały Obrony Cywilnej Kraju są przygotowane do podjęcia 
niezwłocznych działań mających na celu ochronę ludności, zakładów pracy 
i urządzeń użyteczności publicznej oraz ratowanie i udzielanie pomocy po-
szkodowanym podczas wojny?

Jan Maria Jackowski  Przemysław Błaszczyk 
Krzysztof Słoń   Bohdan Paszkowski 
Grzegorz Bierecki  Beata Gosiewska 
Andrzej Matusiewicz  Alicja Zając 
Waldemar Kraska

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 3 czerwca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 28 kwietnia 2014 roku (sygn. BPS/043-53- 

-2301/14), dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Jana Ma-
rię Jackowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 53. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 24 kwietnia 2014 roku w sprawie oddziałów Obrony Cywilnej Kraju, przekaza-
nego przy piśmie Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 7 maja 2014 roku (znak: SPRM-4813-241-(1)/14), w porozumieniu z Ministrem 
Obrony Narodowej, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2012 roku, poz. 461 z późn. zm.), 
obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności 
publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie 
wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska 
oraz usuwaniu ich skutków. Natomiast stosownie do art. 138 ust. 1 i 2 ww. ustawy 
podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań 
obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej, które składają się z oddziałów obrony cy-
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wilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych 
jednostek tych formacji. Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, 
ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci 
miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących 
zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy, organizację wewnętrz-
ną (art. 138 ust. 3 ww. ustawy). Ponadto, zgodnie z art. 138 ust. 4 ww. ustawy forma-
cje obrony cywilnej mogą tworzyć pracodawcy.

Uprzejmie informuję, że z danych przekazanych przez Wydziały Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich wynika, iż na obszarze kraju funk-
cjonują 2 722 formacje obrony cywilnej ratownictwa ogólnego o podstawowym i wyż-
szym stopniu gotowości. Stan osobowy tych formacji wynosi 57 077 ratowników. 
Oprócz tego, w kraju funkcjonuje 10 737 formacji obrony cywilnej do zadań specjal-
nych, zarówno o podstawowym, jak i wyższym stopniu gotowości. Stan osobowy tych 
formacji wynosi 101 971 ratowników.

Dodatkowo pragnę podkreślić, że w celu zapewnienia właściwego potencjału sił 
i środków przygotowanych do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności w każdym 
czasie, w tym w szczególności zadań ratowniczych, planuje się wykorzystywanie zaso-
bów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz tych spośród jednostek ochotni-
czych straży pożarnych, które aktualnie nie należą do tego systemu, jako kluczowych 
formacji wykonujących zadania na rzecz ochrony ludności w czasie pokoju i gotowych 
do realizacji tych zadań na czas wojny (obrony cywilnej).

Należy wskazać, że szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin opraco-
wują plany obrony cywilnej odpowiednio województw, powiatów i gmin, w celu ustale-
nia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Przedmiotowe plany opracowywane są 
na podstawie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 roku 
i uwzględniają zadania ujęte w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską Protoko-
łach Dodatkowych do Konwencji Genewskich.

Stosownie do informacji przekazanych przez Ministra Obrony Narodowej uprzej-
mie informuję, że współpraca Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z komórkami 
obrony cywilnej w zakresie ochrony ludności realizowana jest w czasie pokoju, kry-
zysu i wojny na podstawie właściwych planów operacyjnych. Działania tego rodzaju 
podejmowane przez Siły Zbrojne RP w czasie pokoju stanowią  realizację zadań wy-
nikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j.: 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) stanowią wzmocnienie potencjału 
osobowego jednostek wojskowych przy realizacji ich ustawowych zadań w czasie poko-
ju i kryzysu. Ta forma służby od początku była traktowana jako mechanizm systemu 
uzupełniania – podnoszenia potencjału osobowego jednostek wojskowych armii w cza-
sie pokoju i w sytuacjach kryzysowych. Dotychczas odnotowano ponad 41 tys. wnio-
sków żołnierzy rezerwy o przyjęcie do służby w NSR, z czego ok. 31 tys. zostało roz-
patrzonych pozytywnie. W okresie od stycznia 2011 roku do kwietnia 2014 roku do 
zawodowej służby wojskowej zostało powołanych 12,4 tys. żołnierzy NSR. Realiza-
cja szkolenia żołnierzy NSR w czasie rotacyjnych ćwiczeń wojskowych umożliwia do-
skonalenie i podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności, utrzymywanie zdolności do 
działania, a także integrację żołnierzy rezerwy z jednostką wojskową. Żołnierze NSR, 
którzy uzyskują najwyższe wyniki i posiadają niezbędne kwalifikacje, zasilają szeregi 
żołnierzy zawodowych.

Należy podkreślić, że znaczenie NSR w systemie obronnym będzie systematycz-
nie wzrastać. Funkcjonowanie tych sił ulega bieżącej ewaluacji, na podstawie której 
są proponowane i podejmowane działania mające skutkować niezbędnymi uspraw-
nieniami.

Jednocześnie warto wskazać, że od 2010 roku w Polsce funkcjonuje nowoczesny 
oraz dynamiczny system rezerw strategicznych, który pozwala na sprawną realiza-
cję zadań państwa w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. System ten, dzięki sku-
pieniu wszystkich uprawnień związanych z jego funkcjonowaniem w ręku ministra 
właściwego do spraw gospodarki, gwarantuje redukcję utrudnień biurokratycznych 
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związanych z procedurami tworzenia i udostępniania rezerw. Wprowadzone rozwiąza-
nia odpowiadają uwarunkowaniom międzynarodowym Polski jako członka Unii Euro-
pejskiej i NATO.

Odnosząc się do rezerw strategicznych należy nadmienić, że zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 października 2010 roku o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, 
poz. 1496 z późn. zm.) asortyment i ilość rezerw określa Rządowy Program Rezerw 
Strategicznych. Aktualny Program oczekuje obecnie na uchwalenie przez Radę Mini-
strów. Resort obrony narodowej, uwzględniając zadania, do realizacji których powo-
łane są Siły Zbrojne RP, dokonał analizy ryzyka wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa i obronności państwa, a następnie zgłosił stosowne potrzeby do tego Programu. 
Rezerwy strategiczne mogą być wykorzystywane do wspierania realizacji zadań zwią-
zanych z reagowaniem na klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe, zatem stanowią one 
ważny element wsparcia działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Należy podkreślić, iż w ocenie Ministerstwa Obrony Narodowej, oddziały i podod-
działy Sił Zbrojnych RP są gotowe do udzielania wsparcia organom administracji rzą-
dowej szczebla wojewódzkiego oraz organom samorządu terytorialnego w zadaniach 
dotyczących omawianego obszaru. Stosowne ustalenia oraz alokacja sił i środków 
armii ujęte są w dokumentach planistycznych zarządzania kryzysowego oraz pozami-
litarnego planowania operacyjnego, opracowanych na szczeblu wojewódzkim i samo-
rządowym.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Stanisław Rakoczy 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Biereckiego, 
Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, 

Beaty Gosiewskiej oraz Alicji Zając

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wypowiedzią premiera RP w dniu 23 marca br. o możliwym 

zagrożeniu konfliktem zbrojnym zwracamy się z uprzejmą prośbą o następu-
jącą informację. 

Czy wojewodom zostały wydane wytyczne dotyczące powołania woje-
wódzkich zespołów zarządzania kryzysowego?

Jan Maria Jackowski  Waldemar Kraska 
Krzysztof Słoń   Beata Gosiewska 
Grzegorz Bierecki  Alicja Zając 
Andrzej Matusiewicz

Odpowiedź

Warszawa, 19 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 28 kwietnia 2014 r., dotyczącego oświadczenia zło-

żonego przez Senatora RP Pana Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senato-
rami podczas 53. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r., w sprawie zasad 
wydawania wytycznych wojewodom dotyczących powołania wojewódzkich zespołów 
zarządzania kryzysowego (BPS/043-53-2302/14), uprzejmie informuję, że Minister 
Administracji i Cyfryzacji nie wydał wojewodom wytycznych zwołania wojewódzkich 
zespołów zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją na Ukrainie. Wydziały Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w urzędach wojewódzkich na bieżąco mo-
nitorują sytuację i dokonują przeglądu odpowiednich planów i procedur. Zespół za-
rządzania kryzysowego jest organem pomocniczym wojewody w wykonywaniu zadań 
zarządzania kryzysowego, dlatego wojewodowie korzystają z tego narzędzia stosownie 
do potrzeb w danej sytuacji kryzysowej, zarówno w zakresie oceny występujących 
i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne, progno-
zowania tych zagrożeń, jak i przygotowywania propozycji działań i przedstawiania wo-
jewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych 
w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
w z. Bogdan Dombrowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Biereckiego, 
Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, 

Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego, 
Beaty Gosiewskiej oraz Alicji Zając

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

W związku z wypowiedzią premiera w dniu 23 marca br. o możliwym 
zagrożeniu konfliktem zbrojnym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udziele-
nie informacji. 

Czy wszystkie placówki szkolne mają uaktualnione plany ewakuacji na 
wypadek działań wojennych? 

Czy rady pedagogiczne zostały poinformowane o zagrożeniu konfliktem 
zbrojnym uniemożliwiającym rozpoczęcie roku szkolnego 1 września?

Jan Maria Jackowski  Przemysław Błaszczyk 
Krzysztof Słoń   Bohdan Paszkowski 
Grzegorz Bierecki  Beata Gosiewska 
Andrzej Matusiewicz  Alicja Zając 
Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 28 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie nr BPS/043-53-2303/140 złożone przez senato-

rów: Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Grzegorza Biereckiego, Andrzeja 
Matusiewicza, Waldemara Kraskę, Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskie-
go, Beatę Gosiewską i Alicję Zając w sprawie ewakuacji szkół na wypadek wojny, 
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

1. Zgodnie z §5 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szko-
łach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) plan ewakuacji szkoły lub placówki 
umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp 
a drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały. Odpowiednio zaś do 
przepisów §3 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje 
kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 
należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, 
który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje or-
ganowi prowadzącemu.

Jak wynika z powyższego wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty mają obo-
wiązek przygotowania i umieszczenia w widocznym miejscu planów ewakuacji. Kon-
troli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów na-
leżących do szkoły (obejmującej również umieszczenie aktualnych planów ewakuacyj-
nych) dokonuje przynajmniej raz w roku dyrektor szkoły.
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2. Warunki i tryb planowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obron-
nych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego 
określone są przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. 
w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ra-
mach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy 
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.).

Ww. przepisy stanowią o zadaniach operacyjnych i obowiązkach związanych z pla-
nowaniem operacyjnym organów administracji rządowej i organów samorządu tery-
torialnego. Plany operacyjne tych organów obejmują ustalone czynności dotyczące 
przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu tery-
torialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny, ujęte w formie zestawów zadań operacyjnych, w tym obejmują również kwestie 
dotyczące informowania o realnym zagrożeniu konfliktem zbrojnym.

Rady pedagogiczne zostałyby zatem odpowiednio poinformowane o zagrożeniu 
konfliktem zbrojnym uniemożliwiającym rozpoczęcie roku szkolnego, gdyby takie za-
grożenie powstało.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Joanna Berdzik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Biereckiego, 
Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, 

Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego 
oraz Beaty Gosiewskiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wypowiedzią premiera RP w dniu 23 marca br. o możliwym 

zagrożeniu konfliktem zbrojnym zwracamy się z uprzejmą prośbą o następu-
jącą informację. 

Czy w ministerstwie są zaktualizowane plany dotyczące warunków i spo-
sobu wykorzystania podmiotów leczniczych podczas działań wojennych?

Jan Maria Jackowski  Waldemar Kraska 
Krzysztof Słoń   Przemysław Błaszczyk 
Grzegorz Bierecki  Bohdan Paszkowski 
Andrzej Matusiewicz  Beata Gosiewska

Odpowiedź

Warszawa, 2014.05.14

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Nr BPS/043-53-2304/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., do-

tyczące oświadczenia złożonego przez Senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie 
z innymi Senatorami podczas 53. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r., 
uprzejmie informuję, że sprawy dotyczące warunków i sposobu wykorzystania pod-
miotów leczniczych na potrzeby obronne państwa zostały uregulowane w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne pań-
stwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 741).

Zgodnie z zapisami §3 ust. 2 powyższego rozporządzenia tworzenie warunków or-
ganizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa następu-
je w formie planów opracowywanych przez:

1) ministra właściwego do spraw zdrowia – zbiorczo za dział administracji rządo-
wej zdrowie;

2) wojewodów;
3) organy jednostek samorządu terytorialnego;
4) podmioty lecznicze.
Pod koniec 2013 roku Minister Zdrowia, na podstawie §3 ust. 3 ww. rozporządze-

nia, zatwierdził, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym 
do spraw wewnętrznych oraz Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wszyst-
kie wojewódzkie plany przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa, w których uwzględnione zostały potrzeby jednostek podległych lub nadzo-
rowanych przez ww. organy w zakresie wydzielania łóżkowej bazy szpitalnej, w razie 
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.



53. posiedzenie Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r.30

Minister Zdrowia posiada opracowany i uaktualniony „Plan przygotowania pod-
miotów leczniczych na potrzeby obronne państwa”, jednakże w związku z opracowa-
nymi przez wojewodów nowymi planami oraz otrzymanymi w roku bieżącym aktuali-
zacjami (na podstawie §15 ust. 6 ww. rozporządzenia), opracowywany jest nowy plan, 
który zawierał będzie najbardziej aktualne dane dotyczące planowania i realizacji 
przez podmioty lecznicze zadań na potrzeby obronne państwa w zakresie wynikają-
cym z przedmiotowego rozporządzenia.

Ponadto, uprzejmie informuję, że na podstawie §17 przedmiotowego rozporządze-
nia zostały również opracowane i zatwierdzone plany przygotowania jednostek orga-
nizacyjnych publicznej służby krwi na potrzeby obronne państwa, które uwzględniają 
przede wszystkim przygotowanie do zwiększonego co najmniej o 100% poboru, prze-
twarzania, przechowywania i wydawania krwi oraz preparatów krwiopochodnych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Beaty Gosiewskiej, Bolesława Piechy, Bohdana Paszkowskiego, 

Alicji Zając, Krzysztofa Słonia, Grzegorza Biereckiego, 
Macieja Klimy, Waldemara Kraski, Wojciecha Skurkiewicza, 

Wiesława Dobkowskiego, Janiny Sagatowskiej, 
Andrzeja Pająka, Michała Seweryńskiego, Henryka Ciocha, 

Andrzeja Matusiewicza, Stanisława Koguta oraz Stanisława Gogacza

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

W związku z wystąpieniem do szpitali o przekazanie informacji na temat 
liczby przypadków, w których w 2013 r. lekarze powoływali się na klauzulę 
sumienia w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji dotyczącej odmowy 
wykonania zabiegu przerwania ciąży i odmowy skierowania na badania 
prenatalne, zwracamy się o podanie następujących informacji.

1. Na podstawie jakich przepisów prawnych wspomniane pismo zostało 
skierowane do szpitali?

2. Na podmiotach leczniczych nie ciąży obowiązek gromadzenia i przetwa-
rzania danych dotyczących odmowy wykonania procedury aborcji lub skiero-
wania na badania prenatalne przez lekarzy, których dany podmiot zatrudnia, 
jak więc Pan Minister uzasadnia list z zapytaniem w takiej sprawie?

3. Czy nie należy przypuszczać, że pismo zmierza do wywarcia za po-
średnictwem dyrektorów szpitali nieformalnego nacisku na lekarzy, aby wy-
konywali aborcję, od której wykonywania mają prawo się uchylić?

4. Czy zdaniem Pana Ministra tajemnica, którą objęte są przekonania 
i dane osobowe lekarzy, nie zostanie naruszona przez ewentualne ujaw-
nienie przez pracodawców danych statystycznych na temat liczby odmów 
w szpitalu, w którym pracuje tylko jeden ginekolog lub położnik, albo w któ-
rym jeden lekarz powołuje się na klauzulę sumienia?

Jan Maria Jackowski  Wojciech Skurkiewicz 
Beata Gosiewska  Wiesław Dobkowski 
Bolesław Piecha  Janina Sagatowska 
Bohdan Paszkowski  Andrzej Pająk 
Alicja Zając   Michał Seweryński 
Krzysztof Słoń   Henryk Cioch 
Grzegorz Bierecki  Andrzej Matusiewicz 
Maciej Klima   Stanisław Kogut 
Waldemar Kraska  Stanisław Gogacz

Odpowiedź

Warszawa, 2014.05.27

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 28 kwietnia 2014 r., znak: BPS-043-53-2305/14, 

przy którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez senatora Pana Jana Marię 
Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 53. posiedzenia Senatu RP w dniu 
24 kwietnia 2014 r., uprzejmie przekazuję następujące informacje i wyjaśnienia.
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Ministerstwo Zdrowia skierowało do szpitali, w których funkcjonują oddziały gi-
nekologiczne lub ginekologiczno-położnicze pismo z prośbą o informacje na temat 
liczby przypadków, w których w 2013 r. w danym podmiocie leczniczym lekarze po-
woływali się na tzw. „klauzulę sumienia” w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji 
dotyczącej:

a) odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży,
b) odmowy wystawienia skierowania na badania prenatalne.
Pismo zawierało również prośbę o wskazanie, czy w rezultacie powołania się przez 

lekarza na klauzulę sumienia świadczenie zostało uzyskane przez pacjentkę w tym 
samym podmiocie leczniczym u innego lekarza, czy też został pacjentce wskazay 
inny podmiot leczniczy. Należy bowiem zaznaczyć, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, 
poz. 857, z późn. zm.) lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowot-
nych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30 tejże ustawy, z tym że ma 
obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza 
lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji me-
dycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach 
służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego. 
Przywołany powyżej art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i le-
karza dentysty wskazuje, że lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każ-
dym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo 
utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w in-
nych przypadkach niecierpiących zwłoki.

Jednym z przypadków, w których lekarz może powstrzymać się od udzielenia 
świadczenia jest odmowa wykonania zabiegu przerwania ciąży. Jednocześnie, należy 
w tym zakresie wskazać, że zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla-
nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.) przerwanie ciąży może być dokonane przez 
lekarza, w przypadku gdy:

1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej;
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdo-

podobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczal-
nej choroby zagrażającej jego życiu;

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabro-
nionego.

Wymieniona powyżej ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży przewiduje 
ponadto, że osobom objętym ubezpieczeniem społecznym i osobom uprawnionym na 
podstawie odrębnych przepisów do bezpłatnej opieki leczniczej przysługuje prawo do 
bezpłatnego przerwania ciąży w podmiotach leczniczych. Wykaz świadczeń gwaranto-
wanych związanych z przerwaniem ciąży jest natomiast określony w załączniku nr 1 
do rozporządzenia Ministra z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520).

W świetle przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty w związku z ustawą z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży sposób udzielania 
świadczeń zdrowotnych w danym podmiocie leczniczym powinien być zorganizowany 
w sposób zapewniający – z jednej strony – lekarzom warunki wykonywania zawodu 
zgodnie z ich sumieniem, z drugiej zaś – pacjentkom niezakłócony dostęp do świad-
czeń zdrowotnych, do których są uprawnione.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Rada Ministrów jest 
zobowiązana do corocznego przedstawiania do dnia 31 lipca Sejmowi Rzeczypospoli-
tej Polskiej sprawozdania z jej wykonywania oraz o skutkach jej stosowania. Stąd też 
w celu pozyskania informacji na temat dostępności do świadczeń związanych z prze-
rywaniem ciąży, do których pacjentki są uprawnione na mocy przytoczonych powyżej 
przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 



53. posiedzenie Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r. 33

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Ministerstwo Zdrowia wy-
stąpiło do szpitali o dane dotyczące liczby przypadków powoływania się przez lekarzy 
na tzw. „klauzulę sumienia” oraz sposobu realizacji świadczenia, jeżeli przypadek taki 
zaistniał. Jak bowiem wskazano ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty przewiduje, że w rozważanym przypadku lekarz ma obowiązek 
wskazać realne możliwości uzyskania świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie 
leczniczym. Obowiązkiem lekarza jest również uzasadnić i odnotować ten fakt w do-
kumentacji medycznej.

Należy raz jeszcze wyraźnie podkreślić, że informacje, o które wystąpiło Minister-
stwo Zdrowia, mają charakter wyłącznie ilościowy, a ich prezentacja w Sprawozdaniu 
Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2013 ustawy 
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.) zostanie doko-
nana w sposób ogólny, uniemożliwiający naruszenie praw lekarzy, czy też jakąkol-
wiek – nawet pośrednią – identyfikację ich danych osobowych. W analogiczny sposób 
prezentowane są w przygotowywanym przez Radę Ministrów corocznie Sprawozdaniu 
dane dotyczące liczby zabiegów przerywania ciąży.

Ponadto chciałbym zapewnić, że działania Ministerstwa Zdrowia w opisanym po-
wyżej zakresie mają charakter wyłącznie informacyjny. Dodatkowo chciałbym zazna-
czyć, że w identycznym charakterze zgromadzone i uogólnione dane zostaną wyko-
rzystane również w raportach z wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w sprawach przeciwko Polsce.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Biereckiego, 
Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, 

Marka Martynowskiego, Bohdana Paszkowskiego, 
Beaty Gosiewskiej oraz Alicji Zając

skierowane do prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W związku z wypowiedzią premiera RP w dniu 23 marca br. o możliwym 

zagrożeniu konfliktem zbrojnym zwracamy się z uprzejmą prośbą o następu-
jącą informację. 

Czy na wypadek wystąpienia działań wojennych na terenie Polski są 
przygotowane plany pozwalające na działalność Trybunału Konstytucyjnego 
w warunkach wyjątkowych?

Jan Maria Jackowski  Marek Martynowski 
Krzysztof Słoń   Bohdan Paszkowski 
Grzegorz Bierecki  Beata Gosiewska 
Andrzej Matusiewicz  Alicja Zając 
Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 26 maja 2014 r.

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z 28 kwietnia br. (BPS/043-53-2306/14) i przekazanego 

wraz nim Oświadczenia Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego, złożonego wspól-
nie z innymi senatorami podczas 53. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 24 kwiet-
nia br., uprzejmie przekazuję – przygotowane na moje polecenie – opracowanie 
Zespołu Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego prezentujące 
regulacje prawne zagadnień będących przedmiotem Oświadczenia, do stosownego 
wykorzystania.

Z wyrazami poważania 
 
prof. Andrzej Rzepliński



53. posiedzenie Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r. 35

Załącznik

Trybunał Konstytucyjny w świetle wybranych przepisów 
związanych z obronnością kraju 

oraz ochroną bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Warszawa, maj 2014
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1. Pozycja Trybunału Konstytucyjnego w świetle przepisów związanych 
z obronnością kraju

1.1. Przepisy konstytucyjne dotyczące funkcjonowania Trybunału Konsty-
tucyjnego w trakcie stanów nadzwyczajnych

Zgodnie z art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.; dalej: Konstytucja) w sytuacji szczególnych 
zagrożeń, jeśli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowa-
dzony odpowiedni stan nadzwyczajny, czyli stan wojenny, wyjątkowy lub klęski żywio-
łowej. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego jest dopuszczalne tylko w wypadku, gdy 
nie jest możliwe uniknięcie zagrożeń i odwrócenie ich skutków w ramach normalnego 
funkcjonowania organów państwa1.

Przepisy Konstytucji dotyczące stanów nadzwyczajnych nie przewidują szczegól-
nych zasad, które odnoszą się wyłącznie do Trybunału Konstytucyjnego. Art. 228 
ust. 3 Konstytucji wskazuje, że ustawa określi zasady działania organów władzy pu-
blicznej w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, a zatem ustawa ta może 
dotyczyć także Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji ustawodawca może 
zmieniać sposób funkcjonowania organów władzy publicznej w czasie trwania stanów 
nadzwyczajnych, w tym doprowadzić do czasowej koncentracji określonych kompe-
tencji w ramach władzy wykonawczej2, która odgrywa podstawową rolę w dziedzinie 
bezpieczeństwa3. Jednocześnie w literaturze podkreśla się, że wprowadzenie stanu 

1 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 
wyd. 2, Warszawa 2008 r., s. 427–428.

2 K. Działocha, Komentarz do artykułu 228 [w:] L. Garlicki (red.) Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005, s. 8; zob. także L. Garlicki, Polskie prawo konsty-
tucyjne. Zarys wykładu, wyd. 16, Warszawa 2012, s. 405.

3 Zob. Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, 
s. 39. Tekst dostępny: http://www.pca.gov.pl/doc/info/biala_ksiega_BBN.pdf
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wojennego, wyjątkowego lub klęski żywiołowej nie daje podstaw do ograniczania roli 
trybunałów, w szczególności np. zawieszania działalności Trybunału Konstytucyjnego 
w czasie trwania stanu wojennego4. W tym kontekście należy podkreślić, że Konsty-
tucja nie przewiduje szczególnych zasad przedłużania kadencji sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (przedłużenie kadencji sędziów Federalnego Trybunału Konstytucyj-
nego o 6 miesięcy od zakończenia stanu obrony przewiduje konstytucja niemiecka 
w art. 115h ust. 1 zd. 35). Ponadto warto zwrócić uwagę, że wśród ustaw, które nie 
mogą być zmienione w czasie trwania poszczególnych stanów nadzwyczajnych, nie 
ma ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (art. 228 ust. 6 Konstytucji).

1.2. Ustawy o stanach nadzwyczajnych – uwagi ogólne

Ustawami określającymi zasady działania organów władzy publicznej w czasie po-
szczególnych stanów nadzwyczajnych są: ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie 
wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego 
podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156 poz. 1301 
ze zm.; dalej: ustawa o stanie wojennym), ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o sta-
nie wyjątkowym (Dz.U. Nr 113, poz. 985 ze zm.; dalej: ustawa o stanie wyjątkowym) 
oraz ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 333; dalej: ustawa o stanie klęski żywiołowej). Każda z tych ustaw stanowi, że 
w czasie regulowanego przez nią stanu nadzwyczajnego organy władzy publicznej 
działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przy-
sługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów danej ustawy (art. 9 ustawy 
o stanie wojennym, art. 8 ustawy o stanie wyjątkowym, art. 7 ustawy o stanie klęski 
żywiołowej). Jednocześnie wymienione akty prawne nie przewidują szczególnych za-
sad dotyczących wprost funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.

1.3. Ustawa o stanie wojennym

Ustawa o stanie wojennym zawiera ogólne przepisy skierowane do organów władzy 
publicznej, które mogą mieć zastosowanie do Trybunału. Należy zwrócić uwagę na art. 
11 ust. 1 pkt 3 i 4 tej ustawy, który stanowi, że Rada Ministrów w czasie stanu wojen-
nego może określić zasady działania organów władzy publicznej w strefie bezpośred-
nich działań wojennych, w tym zawiesić funkcjonowanie organów władzy publicznej. 
W wypadku, w którym bezpośrednie działania wojenne zagrażałyby siedzibie Trybuna-
łu6 mogłoby zatem dojść do zawieszenia jego funkcjonowania (choć, jak wspomniano 
wyżej, samo wprowadzenie stanu wojennego nie daje podstawy do takiego działania). 
Rada Ministrów ma także kompetencje do zarządzenia przejścia na wojenne, określone 
w odrębnych przepisach, zasady działania organów władzy publicznej (art. 11 ust. 1 
pkt 2 o stanie wojennym). Ustawą określającą te zasady jest ustawa z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 461 ze zm.; dalej: ustawa o powszechnym obowiązku obrony).

1.4. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz niektóre wydane na jej podstawie rozporządzenia

Trybunał Konstytucyjny, jako organ państwowy, jest objęty ogólnym obowiązkiem 
umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowania ludności i mienia 
narodowego na wypadek wojny oraz wykonywania innych zadań w zakresie określo-
nym ustawą o powszechnym obowiązku obrony (art. 2 tej ustawy). Takim szczegól-
nym obowiązkiem, który może dotyczyć Trybunału (jako organu władzy publicznej) 
jest obowiązek bezzwłocznego przekazania Prezydentowi Rzeczypospolitej informacji 

4 L. Garlicki, Polskie prawo…, s. 413, 417, 419.
5 K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r., Białystok 2005, s. 152.
6 Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 

Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: UTK) siedzibą Trybunału Konstytucyjnego jest Warszawa.
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mających znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa (o ile Prezydent zwrócił-
by się o takie informacje; art. 4a ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 4a ust. 2 ustawy o powszech-
nym obowiązku obrony).

Art. 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz rozporządzenia wydane na 
jego podstawie przewidują szczególne zadania i kompetencje Rady Ministrów w odnie-
sieniu do niektórych innych organów władzy publicznej. Przepisy te w przeważającym 
zakresie nie znajdują jednak zastosowania do Trybunału Konstytucyjnego. Należy 
zwrócić uwagę, że:

1) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony za-
daniem Rady Ministrów jest opracowywanie projektów strategii bezpieczeństwa 
narodowego oraz planowanie i realizacja przygotowań obronnych państwa za-
pewniających jego funkcjonowanie w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeń-
stwa i w czasie wojny. W odniesieniu do tego zadania Rada Ministrów wydała 
rozporządzenie (na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6 ust. 2 pkt 1 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony) z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach 
przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy 
samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 152, poz. 1599 ze zm.; dalej: rozporządze-
nie o planowaniu zadań obronnych państwa). Rozporządzenie to nie odnosi się 
jednak do Trybunału Konstytucyjnego oraz do innych organów władzy sądowni-
czej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że nie przewidziano np. obowiązku 
sporządzenia dla Trybunału planów operacyjnych jego funkcjonowania (zob. §5 
ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia, który określa obowiązek tworzenia takich pla-
nów dla centralnych organów administracji rządowej; zob. także uwagi poniżej 
dotyczące Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej);

2) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony zadaniem 
Rady Ministrów jest przygotowywanie systemu kierowania bezpieczeństwem na-
rodowym (w tym obroną państwa) oraz organów władzy publicznej do funk-
cjonowania na stanowiskach kierowania. W odniesieniu do tego zadania Rada 
Ministrów (na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony) wydała rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 
2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem naro-
dowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978; rozporządzenie o systemie kierowania). Stanowi 
ono, że w skład tego systemu wchodzą organy władzy publicznej i kierownicy 
jednostek organizacyjnych, które wykonują zadania związane z kierowaniem 
bezpieczeństwem narodowym (§2 ust. 1 rozporządzenia o systemie kierowania). 
Częścią systemu, nie są zatem organy władzy sądowniczej, które choć spełniają 
funkcję władczą w państwie, to nie „kierują” nim7, a zatem nie wykonują rów-
nież zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym8. Tę tezę 
potwierdza dalsza część analizowanego rozporządzenia określająca warunki 
funkcjonowania organów władzy publicznej na stanowiskach kierowania, która 
nie przewiduje obowiązku przygotowania takiego stanowiska dla organów wła-
dzy sądowniczej, a jedynie władzy wykonawczej oraz organów wykonawczych 
samorządu terytorialnego. Warto zwrócić uwagę, że przygotowanie stanowiska 
kierowania wiąże się m.in. z dostosowaniem obiektów budowlanych;

3) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony zada-
niem Rady Ministrów jest określanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpie-
czeństwa państwa (w tym obronności) oraz przygotowywanie ich szczególnej 
ochrony. Wydane na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. 

7 W. Kitler, Funkcje władzy sądowniczej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego [w:] W. Ki-
tler (red.), M. Czuryk (red.), M. Karpiniuk (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego 
RP. Część ogólna, Warszawa 2013, s. 98.

8 W. Molek, K. Stec, R. Marciniak nie wymieniają organów władzy sądowniczej wśród organów 
kierujących bezpieczeństwem narodowym na poziomie centralnym; zob. W. Molek, K. Stec, 
R. Marciniak, Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, 
Bezpieczeństwo Narodowe 2011, nr 1, s. 51.
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w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności pań-
stwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. Nr 116, poz. 1090; dalej: rozporządze-
nie o obiektach szczególnie ważnych) wymienia kategorie takich obiektów. Wy-
daje się, że do żadnej ze wskazanych tam kategorii nie można zakwalifikować 
budynku, którym dysponuje Trybunał Konstytucyjny. Należy podkreślić, że do 
uznania określonego obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obron-
ności państwa konieczne jest jego zakwalifikowanie, jako takiego przez Radę 
Ministrów. Zgodnie z §4 ust. 1 rozporządzenia o obiektach szczególnie waż-
nych, Rada Ministrów ustala ich wykaz. Określono przy tym zamknięty katalog 
organów, które mogą wnioskować o uznanie znajdującego się w ich właściwo-
ści obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa (§4 
ust. 2 rozporządzenia o obiektach szczególnie ważnych). Właściwość żadnego 
z wymienionych w §4 ust. 2 analizowanego rozporządzenia organów admini-
stracji rządowej nie obejmuje jednak Trybunału Konstytucyjnego9;

4) Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tylko jedno spośród rozporządzeń wyda-
nych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, 
a mianowicie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w spra-
wie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne 
państwa (Dz.U. Nr 180, poz. 1855; dalej: rozporządzenie o systemie łączności). 
Zgodnie z §3 pkt 3 i 6 tego rozporządzenia, obronne systemy łączności powinny 
cechować się w szczególności zdolnością zapewnienia użytkownikom specjal-
nym bezpiecznego przekazywania informacji oraz zdolnością do preferencyjnej 
obsługi użytkowników specjalnych. Przez użytkownika specjalnego należy ro-
zumieć m.in. organ władzy publicznej, a zatem także Trybunał Konstytucyj-
ny (§2 pkt 7 rozporządzenia o systemie łączności)10. W tym kontekście warto 
zwrócić uwagę na niektóre obowiązki określone w §11 ust. 1 analizowanego 
rozporządzenia, które dotyczą Trybunału. Z przepisu tego wynika, że organy 
władzy publicznej (według swojej właściwości) zaspokajają potrzeby dotyczą-
ce funkcjonowania obronnych systemów łączności, realizując przedsięwzięcia, 
o których mowa w §5 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 rozporządzenia. Do tych przedsięwzięć 
należy: precyzowanie potrzeb w zakresie łączności; wytypowanie osób odpo-
wiedzialnych za planowanie, wdrażanie, zarządzanie i eksploatację obronnych 
systemów łączności oraz wykonywanie inwestycji. Ponadto rozporządzenie to 
nakłada także na inne organy określone obowiązki w zakresie przygotowania 
i wykorzystania obronnych systemów łączności (zob. §11; np. minister właści-
wy do spraw łączności koordynuje przygotowanie i wykorzystanie systemów 
łączności na potrzeby obronne państwa).

Na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony został 
zatwierdzony przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokument 
programowy11 o nazwie Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Pol-

9 Zgodnie z §2 pkt 14 rozporządzenia o obiektach szczególnie ważnych za obiekty szczegól-
nie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa mogą zostać uznane te nadzorowane 
przez Ministra Sprawiedliwości. W konsekwencji wydaje się, że do omawianej grupy obiektów 
można zaliczyć te, którymi dysponują jednostki organizacyjne sądownictwa powszechnego, 
skoro Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądów 
powszechnych. §2 pkt 14 rozporządzenia o obiektach szczególnie ważnych nie może przy tym 
stanowić podstawy prawnej do uznania obiektu, którym dysponuje Trybunał Konstytucyjny 
za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa, skoro Minister Sprawiedliwo-
ści nie sprawuje nadzoru nad działalnością administracyjną Trybunału.

10 Konieczność stosowania rozporządzenia o systemie łączności do Trybunału Konstytucyjne-
go potwierdzają cele, do jakich mają być wykorzystywane obronne systemy łączności, czyli 
m.in. na potrzeby zapewnienia funkcjonowania państwa w razie zagrożenia bezpieczeństwa 
i w czasie wojny (§10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o systemie łączności). Jednym z aspektów 
funkcjonowania państwa jest realizowanie swoich kompetencji przez Trybunał Konstytucyj-
ny, którego kognicja obejmuje np. rozporządzenia z mocą ustawy; zob. P. Winczorek, Komen-
tarz..., s. 442.

11 Tak M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warsza-
wa 2011, s. 20.
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skiej12 (dalej: Strategia), który zawiera m.in. informacje dotyczące Systemu Bezpie-
czeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (zob. pkt 83 dokumentu). W skład 
tego sytemu wchodzą „wszystkie odpowiedzialne za bezpieczeństwo w świetle Kon-
stytucji RP i właściwych ustaw organy oraz instytucje należące do władz ustawodaw-
czych, wykonawczych i sądowniczych” 13. Strategia ma charakter ogólny, więc nie jest 
jasne, czy odnosi się do Trybunału Konstytucyjnego14. Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę, że w oparciu o Strategię odbywa się planowanie operacyjne, w ramach którego 
opracowywany jest Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspo-
mniane plany operacyjne funkcjonowania (zob. §4 i 5 rozporządzenia o planowaniu 
zadań obronnych państwa). Plany te stanowią informację niejawną, więc nie jest moż-
liwe ustalenie czy faktycznie odnoszą się one do Trybunału Konstytucyjnego15. W tym 
kontekście można jedynie stwierdzić, że Trybunał nie znajduje się we właściwości 
żadnego organu administracji rządowej lub samorządowej, który opracowuje wspo-
mniane plany (każdy z nich opracowuje je w ramach swojej właściwości).

2. Wybrane aspekty prawne ochrony bezpieczeństwa sytemu teleinforma-
tycznego Trybunału Konstytucyjnego

2.1. Ustawy o stanach nadzwyczajnych – uwagi ogólne

Ustawa o stanie wojennym oraz ustawa o stanie wyjątkowym przewidują możli-
wość wprowadzenia każdego z nich w wypadku powstania zagrożenia spowodowanego 
działaniami w cyberprzestrzeni (art. 2 ust. 1 ustawy o stanie wojennym, art. 2 ust. 1 
ustawy o stanie wyjątkowym). Także ustawa o stanie klęski żywiołowej odnosi się 
do zdarzeń w cyberprzestrzeni, które mogą wywołać katastrofę naturalną lub awarię 
techniczną (art. 3 ust. 2 ustawy o stanie klęski żywiołowej). We wszystkich wymie-
nionych ustawach przez cyberprzestrzeń rozumie się „przestrzeń przetwarzania i wy-
miany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), wraz z powiązaniami pomiędzy 
nimi oraz relacjami z użytkownikami”16.

2.2. Ustawa o informatyzacji

Do Trybunał Konstytucyjnego znajduje zastosowanie ustawa z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.; dalej: ustawa o informatyzacji; a contrario art. 2 

12 Dokument dostępny: http://www.bbn.gov.pl/pl/publikacje-i-dokumenty/dokumenty/1144, 
Strategia-Bezpieczenstwa-Narodowego-RP.html

13 W tym kontekście należy odnotować stanowisko W. Kitlera, który wskazuje, że władza są-
downicza odgrywa „znaczącą” rolę w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród funkcji 
władzy sądowniczej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego wymienia on także kompeten-
cje Trybunału Konstytucyjnego; W. Kitler, Funkcje władzy sądowniczej w dziedzinie bez-
pieczeństwa narodowego [w:] W. Kitler (red.), M. Czuryk (red.), M. Karpiniuk (red.), Aspekty 
prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, Warszawa 2013, s. 98–99.

14 Trzeba zwrócić uwagę, na szeroką definicję podsystemu kierowania bezpieczeństwem naro-
dowym zawartą w pkt 88 strategii: „Podsystem kierowania tworzą organy władzy publicznej 
i kierownicy jednostek organizacyjnych, które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem 
narodowym oraz organy dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Szczególna rola w kierowaniu bez-
pieczeństwem narodowym przypada Parlamentowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
i Radzie Ministrów. Naczelnym zadaniem podsystemu kierowania jest zapewnienie ciągłości 
podejmowania decyzji i działań w celu utrzymania bezpieczeństwa narodowego”.

15 Zob. informację Ministerstwa Obrony Narodowej o hierarchii dokumentów dotyczących 
obronności, która jest dostępna: http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2013/09/
hierarchia_dokumentow.pdf oraz objaśnienia w tym zakresie dostępne: http://mon.gov.
pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2013/09/objasnienia.pdf

16 Art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
stanowi, że: „system teleinformatyczny (to) zespół współpracujących ze sobą urządzeń infor-
matycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysy-
łanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego 
rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)”.
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ust. 4 tej ustawy17). Art. 13 ust. 1 tej ustawy stanowi, że podmiot publiczny używa 
do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych spełniających mini-
malne wymagania. Przez minimalne wymagania należy rozumieć zespół wymagań 
organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny 
używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi taki-
mi systemami używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do 
zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów (art. 3 pkt 9 ustawy 
o informatyzacji). Na podstawie art. 18 analizowanej ustawy Rada Ministrów wydała 
rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno-
ści, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U., 
poz. 526; dalej: rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów). 
W §20 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia określone są szczegółowe wymagania dotyczące 
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jednocześnie należy je uznać za 
spełnione, o ile system ten został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/
IEC 27001 oraz norm z nią związanych, w tym normy PN-ISO/IEC 17799 odnoszącej 
się do ustanawiania zabezpieczeń (§20 ust. 3 rozporządzenia w sprawie minimalnych 
wymagań dla systemów)18.

2.3. Ustawa o ochronie informacji niejawnych

Problematyki systemów teleinformatycznych dotyczy również ustawa z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228; dalej: 
ustawa o ochronie informacji niejawnych). Ustawa ta ma zastosowanie do Trybunału 
Konstytucyjnego (art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy o ochronie informacji niejawnych). 
Wprowadza ona obowiązek akredytacji bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycz-
nych19, w których mają być przetwarzane informacje niejawne (art. 48 ust. 1 ustawy 
o ochronie informacji niejawnych). Akredytacji tej, wobec Trybunału Konstytucyjne-
go, udziela Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego20 dla systemu teleinformatycznego 
przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyż-
szej, bądź kierownik jednostki organizacyjnej (Szef Biura Trybunału Konstytucyjne-
go21) w wypadku klauzuli „zastrzeżone” (art. 48 ust. 3 i 9 ustawy o ochronie informacji 
niejawnych). Omawiana ustawa nakłada określone obowiązki na kierownika jednostki 
organizacyjnej, w tym m.in. przygotowania dokumentacji bezpieczeństwa systemu te-
leinformatycznego. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa, jakim powinny odpowia-
dać systemy teleinformatyczne, o których mowa w tej ustawie oraz niezbędne dane, 
jakie powinna zawierać dokumentacja bezpieczeństwa tych systemów określa rozpo-
rządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych 
wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. Nr 159, poz. 948).

17 Za stosowaniem ustawy o informatyzacji do Trybunału Konstytucyjnego przemawia także wy-
kładnia historyczna art. 2 ust. 3 tej ustawy. Art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. 
o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 230) zmienił art. 2 ust. 3 ustawy o informa-
tyzacji poprzez usunięcie Trybunału Konstytucyjnego z listy organów, wobec których ustawa 
nie ma zastosowania. Jednocześnie należy podkreślić, że obecnie do Trybunału Konstytu-
cyjnego nie znajduje zastosowania jedynie rozdział 4 ustawy o informatyzacji.

18 Normy te dostępne są (odpłatnie): http://sklep.pkn.pl/catalogsearch/advanced; zob. tak-
że informacje na temat certyfikowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
http://www.pkn.pl/sites/default/files/prospekt_szbi.pdf

19 Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie informacji niejawnych przez systemem teleinfor-
matyczny należy rozumieć system „w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)”, czyli „zespół 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający prze-
twarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomu-
nikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia 
końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)”.

20 Zob. art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych.
21 Zgodnie z art. 17 ust. 2 UTK, Biurem Trybunału Konstytucyjnego kieruje Szef.
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2.4. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1166; dalej: ustawa o zarządzaniu kryzysowym) określa organy właściwe w spra-
wach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, 
a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego (art. 1 ustawy o zarzą-
dzaniu kryzysowym). Ustawa ta tworzy system zarządzania kryzysowego na wypadek 
wystąpienia zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych działań ze strony organów 
administracji publicznej w sytuacjach, które nie spełniają przesłanek wprowadzenia 
jednego ze stanów nadzwyczajnych22.

Odnosząc się do kwestii zastosowania omawianej ustawy do Trybunału Konsty-
tucyjnego należy podkreślić, że nie jest on organem, który jest odpowiedzialny za za-
rządzanie kryzysowe stanowiące działalność organów administracji publicznej będą-
cą elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym (art. 1 ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym; zob. uwagi dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym). Zakres 
zastosowania przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym do organów władzy są-
downiczej, w tym Trybunału Konstytucyjnego, nie jest jasny. W szczególności z oma-
wianej ustawy nie wynika wprost, że organy administracji rządowej mają zapewnić 
funkcjonowanie Trybunału w sytuacji kryzysowej23.

Analizując tę ustawę należy zwrócić uwagę na pojęcie infrastruktury krytycznej, 
przez którą rozumie się systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funk-
cjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe 
dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego 
funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębior-
ców (art. 3 pkt 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)24. Wśród systemów infrastruk-
tury krytycznej są m.in. systemy łączności oraz sieci teleinformatyczne. W literatu-
rze podkreśla się, że podstawowym kryterium kwalifikowania określonych instalacji 
jako infrastruktury krytycznej jest ich kluczowy wpływ na bezpieczeństwo państwa 
i obywateli25. W konsekwencji wydaje się, że infrastruktura, którą dysponuje Trybu-
nał Konstytucyjny nie stanowi części infrastruktury krytycznej26. Jednocześnie na-
leży podkreślić, że o ujęciu w wykazie infrastruktury krytycznej określonych obiek-
tów, instalacji lub urządzeń informuje się ich właścicieli, posiadaczy samoistnych 
lub zależnych, choć sam wykaz ma charakter niejawny (art. 5b ust. 7 analizowanej 
ustawy). Jeśli zatem doszłoby do zakwalifikowania infrastruktury, którą dysponu-
je Trybunał Konstytucyjny (np. jego siedziby) jako krytycznej, to zapewne zostałby 
on o tym poinformowany. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Trybunał Konstytu-
cyjny korzysta z niektórych ogólnokrajowych systemów infrastruktury krytycznej, 
w tym sieci teleinformatycznych. W konsekwencji ewentualne skutki zniszczenia 

22 Tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 21 kwietnia 2009 r., K 50/07.
23 Należy zwrócić uwagę, że ustawa nakłada na organy administracji rządowej i samorzą-

dowej określone zadania, w tym planowania cywilnego, które powinno uwzględniać za-
pewnienie funkcjonowania administracji publicznej w sytuacji kryzysowej (art. 4 ust. 2 
pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym). Wydaje się jednak, że zadanie to odnosi się 
przede wszystkim do zapewnienia funkcjonowania administracji rządowej lub samorzą-
dowej (która uczestniczy w zarządzaniu kryzysowym), a nie szeroko rozumianej admini-
stracji.

24 Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym Rada Ministrów przyjmuje, 
w drodze uchwały, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Głównymi adre-
satami tego programu w administracji publicznej są gospodarze systemów infrastruktury 
krytycznej (ministrowie kierujący określonym działem administracji rządowej odpowiedzialni 
za system infrastruktury krytycznej według swojej właściwości). Program adresowany jest 
również do pozostałych organów, instytucji i podmiotów administracji. Dokument dostępny: 
http://rcb.gov.pl/?page_id=261

25 K. Stec, Wybrane prawne narzędzia ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce, Bezpieczeń-
stwo Narodowe, 2011, nr 3, s. 184.

26 Należy odnotować, że w stanie prawnym sprzed wydania ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
K. Liedel twierdził, że w skład infrastruktury krytycznej państwa wchodzi władza centralna; 
K. Liedel, Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpie-
czeństwa narodowego, Toruń 2005, s. 25.
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lub przerwania działania tej infrastruktury będą miały wpływ na jego funkcjono-
wanie (np. w wypadku zniszczenia sieci teleinformatycznych wywołanych atakiem 
cyberterrorystycznym27).

2.5. Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej

Omawiając rozwiązania prawne mające zastosowanie w przeciwdziałaniu zagroże-
niom dla systemu teleinformatycznego Trybunału należy również zwrócić uwagę na 
przyjęty przez Radę Ministrów dokument pod tytułem Polityka Ochrony Cyberprze-
strzeni Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r.; dalej: Polity-
ka)28, który obejmuje m.in. „systemy teleinformatyczne eksploatowane przez admi-
nistrację rządową, organy władzy ustawodawczej, władzę sądowniczą (…)”. Polityka 
jest obowiązkowa dla organów administracji rządowej, a rekomendowana dla innych 
urzędów29. Choć wśród wymienionych urzędów nie ma Biura Trybunału Konstytu-
cyjnego, to stanowi ona wskazówkę do działań dla wszystkich innych użytkowników 
cyberprzestrzeni (czyli także tych, którzy nie zostali wprost wymienieni).

Polityka wskazuje, że realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem cyberprze-
strzeni zajmuje się Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.
GOV.PL. Pełni on rolę głównego zespołu CERT30 (ang. Computer Emergency Response 
Team) w administracji rządowej oraz obszarze cywilnym. Głównym zadaniem tego 
zespołu jest „zapewnianie i rozwijanie zdolności jednostek organizacyjnych admini-
stracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej do ochrony przed cyberzagrożeniami, ze 
szczególnym uwzględnieniem ataków ukierunkowanych na infrastrukturę obejmu-
jącą systemy i sieci teleinformatyczne, których zniszczenie lub zakłócenie może sta-
nowić zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego oraz środowiska 
w znacznych rozmiarach, albo spowodować poważne straty materialne, a także zakłó-
cić funkcjonowanie państwa”.

Wnioski
Pozycja Trybunału Konstytucyjnego w ramach przepisów związanych z obron-

nością kraju
1. Z przeanalizowanych regulacji prawnych oraz innych dokumentów wynika, 

że kwestia pozycji Trybunału Konstytucyjnego w świetle zagrożeń związanych 
z obronnością kraju nie została określona przez prawodawcę i nie jest przed-
miotem szczególnego zainteresowania organów władzy wykonawczej. Żaden 
z tych aktów nie odnosi się wprost do Trybunału Konstytucyjnego. Mają do 
niego zastosowanie jedynie niektóre przepisy odnoszące się do organów władzy 
publicznej. Należy także podkreślić, że ani Konstytucja, ani ustawodawstwo 
zwykłe nie przewidują przepisów szczególnych o charakterze gwarancyjnym 
w przedmiocie funkcjonowania Trybunału w czasie trwania stanów nadzwy-
czajnych.

2. Do Trybunału Konstytucyjnego ma zastosowanie ogólna reguła dotycząca 
funkcjonowania organów władzy publicznej w czasie trwania stanów wyjątko-
wych (wynikająca z ustawy o stanie wojennym, ustawy o stanie wyjątkowym, 

27 Zob. N. Noga, Cyberterroryzm – nowe oblicze terroryzmu, cz. IV. Internet jako cel ataków terro-
rystów – potencjalne cele i obiekty, Internetowy Biuletyn Instytutu Studiów nad terroryzmem 
„e-terroryzm.pl”, 2013, nr 7, s. 10.

28 Dokument dostępny: https://mac.gov.pl/aktualnosci/rada-ministrow-przyjela-polityke-
ochrony-cyberprzestrzeni-rzeczypospolitej-polskiej. Należy także zwrócić uwagę na „Rządo-
wy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009–2011 – założenia” przyjęty w dniu 
9 marca 2009 Komitet Stały Rady Ministrów, dokument dostępny: http://www.cert.gov.pl/
cer/publikacje/rzadowy-program-ochron/23,Rzadowy-program-ochrony-cyberprzestrzeni-
RP-na-lata-2009-2011-zalozenia.html

29 Choć wymienia się m.in. Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarię Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 
Biuro Krajowej Rady Sądownictwa.

30 http://www.cert.gov.pl/



53. posiedzenie Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r. 43

oraz ustawy o stanie klęski żywiołowej), na podstawie której Trybunał w takich 
okolicznościach działa w dotychczasowych strukturach organizacyjnych i w ra-
mach przysługujących mu kompetencji.

3. Przepisy umożliwiające zabezpieczenie funkcjonowania niektórych organów 
władzy publicznej na wypadek zagrożeń związanych z obronnością państwa 
zamieszczone są w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz w niektórych wydanych na jej podstawie rozporządzeniach 
(zwłaszcza tych wydanych na podstawie art. 6 tej ustawy). Przede wszystkim 
należy zwrócić uwagę, że przepisy te jedynie w wąskim zakresie znajdują za-
stosowanie do Trybunału Konstytucyjnego, który nie jest organem kierującym 
bezpieczeństwem narodowym (co wynika przede wszystkim z roli ustrojowej 
władzy sądowniczej). W konsekwencji wspomniana ustawa nie nakłada na Try-
bunał zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa, co 
za tym idzie nie są dla niego opracowywane plany operacyjne funkcjonowania. 
Jednocześnie nie ma obowiązku przygotowania dla Trybunału stanowiska kie-
rowania, a także brakuje podstaw do zakwalifikowania jego siedziby do obiek-
tów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

4. Wśród przeanalizowanych rozporządzeń (wydanych na podstawie art. 6 ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony) do Trybunału Konstytucyjnego znajduje 
zastosowanie jedynie to dotyczące przygotowania i wykorzystania systemów 
łączności na potrzeby obronne państwa. Trybunał, jako organ władzy publicz-
nej, jest użytkownikiem specjalnym, a zatem powinien dysponować możliwo-
ścią bezpiecznego przekazywania informacji oraz powinna mu być zapewniona 
preferencyjna obsługa, o której mowa w tym rozporządzeniu.

Aspekty prawne ochrony bezpieczeństwa sytemu teleinformatycznego Try-
bunału Konstytucyjnego

1. Do Trybunału Konstytucyjnego znajdują zastosowanie ogólne wymagania w za-
kresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wynikające z ustawy o in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wyni-
kające z rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimal-
nych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektro-
nicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Ponadto 
jeśli w systemie teleinformatycznym Trybunału mają być przetwarzane informacje 
niejawne, to podlega on obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa tych systemów 
wynikającym z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzenia 
w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.

2. W wypadku zaistnienia określonych zdarzeń lub działań w cyberprzestrzeni, 
może dojść do wprowadzenia jednego z tych stanów. W takich okolicznościach 
zaistniałe ogólne zagrożenia lub awarie będą dotyczyć zapewne także systemu 
teleinformatycznego Trybunału.

3. Trybunał Konstytucyjny korzysta z systemu sieci teleinformatycznych, który 
stanowi jeden z systemów infrastruktury krytycznej państwa. Ustawa o zarzą-
dzaniu kryzysowym nakłada na niektóre organy administracji rządowej lub sa-
morządowej określone obowiązki w zakresie ochrony tej infrastruktury. W ten 
sposób pośrednio chroniony jest system teleinformatyczny Trybunału.

4. W razie zaistnienia niezgodnych z prawem działań w cyberprzestrzeni, które 
będą stanowić zagrożenie wyłącznie dla sytemu teleinformatycznego Trybunału 
Konstytucyjnego (np. tzw. cyberataków), będzie mógł znaleźć zastosowanie akt 
typu soft law jakim jest „Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej 
Polskiej”, a zwłaszcza przewidziany tam mechanizm zgłaszania incydentów31. 
Ponadto należy odnotować, że niektóre z takich działań w cyberprzestrzeni będą 
stanowić tzw. przestępstwa komputerowe (zob. zwłaszcza art. 268 i następne 
kodeksu karnego).

31 http://www.cert.gov.pl/cer/zglaszanie-incydentu/16,Zglaszanie-incydentu.html



53. posiedzenie Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r.44

Résumé

Notatka dotyczy problematyki pozycji Trybunału Konstytucyjnego w świetle wybra-
nych przepisów związanych z obronnością kraju oraz wybranych aspektów prawnych 
ochrony bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, którym dysponuje Trybunał. 
W notatce przeanalizowano podstawowe akty prawne w dziedzinie obronności pań-
stwa oraz te mogące mieć zastosowanie w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla systemu 
teleinformatycznego Trybunału.

Redakcja/akceptacja: 
Marek Domagała 
Opracowanie: 
Michał Piechota
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Biereckiego, 
Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, 

Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego, 
Beaty Gosiewskiej oraz Alicji Zając

skierowane do pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 
Lecha Paprzyckiego

Szanowny Panie Prezesie!
W związku z wypowiedzią premiera RP w dniu 23 marca br. o możliwym 

zagrożeniu konfliktem zbrojnym zwracamy się z uprzejmą prośbą o następu-
jącą informację.

Czy na wypadek wystąpienia działań wojennych na terenie Polski są 
przygotowane plany pozwalające na działalność Sądu Najwyższego w wa-
runkach wyjątkowych?

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Grzegorz Bierecki 
Andrzej Matusiewicz 
Waldemar Kraska 
Przemysław Błaszczyk 
Bohdan Paszkowski 
Beata Gosiewska 
Alicja Zając

Odpowiedź 
DYREKTORA 
BIURA STUDIÓW I ANALIZ 
w SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Warszawa, 28 maja 2014 r.

Pani Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Działając z upoważnienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w odpowiedzi na 
pismo z dnia 28 kwietnia 2014 r. (BPS/043-53-2307/14), w którym sformułowane 
zostało pytanie: „czy na wypadek wystąpienia działań wojennych na terenie Polski 
są przygotowane plany pozwalające na działalność Sądu Najwyższego w warunkach 
wyjątkowych” uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko w sprawie.

Z uwagi na użycie w treści pytania sformułowań mogących wywoływać pewne wąt-
pliwości interpretacyjne, w tym zwłaszcza pojęć: „działania wojenne” oraz „warunki 
wyjątkowe” wstępnego wyjaśnienia wymagają kwestie terminologiczne.

Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie działań wojennych na terenie Polski musi 
być uznane za równoznaczne ze stanem wojny. Zbrojna napaść na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej stanowi natomiast jedną z przesłanek wprowadzenia stanu wo-
jennego (art. 229 Konstytucji RP). W ten sposób ustrojodawca podkreśla ścisły zwią-
zek stanu wojennego ze stanem wojny. Jak zasadnie zauważa się w piśmiennictwie, 
zachodzące w tym przypadku podobieństwo terminologiczne prowadzi niekiedy do 
zamiennego stosowania tych dwóch pojęć, co nie znajduje uzasadnienia normatywne-
go. Stan wojny jest pojęciem z dziedziny prawa międzynarodowego, zaś stan wojenny 
reguluje jego konsekwencje w prawie wewnętrznym. Inna jest istota oraz konsekwen-
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cje ogłoszenia stanu wojny i stanu wojennego w prawie wewnętrznym i międzynaro-
dowym; cechą wspólną są natomiast przesłanki ich wprowadzenia (K. Prokop, Stan 
wojny a stan wojenny w Konstytucji RP, PiP 2002, nr 3, s. 23 i n., tenże Stany nad-
zwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2005, s. 44, A. Cieszyń-
ski, Stan wojny a stan wojenny w przeobrażającym się polskim prawie konstytucyj-
nym – rekonstrukcja historyczna oraz analiza regulacji współczesnych (1921–1997), 
w: E. Kustra (red.), Przemiany polskiego prawa (lata 1989–1999), Toruń 2001, s. 274 
i n., W. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz do wybranych 
przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 
2002, s. 22 i n.).

Dodatkowo zauważyć należy, że stan wojenny obok stanu wyjątkowego i stanu 
klęski żywiołowej stanowi jeden ze stanów nadzwyczajnych (art. 228 ust. 1 Konsty-
tucji RP), co – semantycznie rzecz biorąc – może być uznane za rodzaj „warunków 
wyjątkowych”.

Zakładając zatem, że „działania wojenne” na terenie Polski, o jakich mowa w treści 
pytania, są jednoznaczne z przesłanką wprowadzenia stanu wojennego przyjąć nale-
ży, że działalność Sądu Najwyższego w takich okolicznościach będzie określała ustawa 
z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Do-
wódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. nr 156, poz. 1301 z późn. zm., cyt. dalej jako u.s.w.).

Zachowanie odpowiedniej pozycji ustrojowej sądów w trakcie stanu wojennego 
jest bez wątpienia kwestią zasadniczą, zważywszy, że w tym szczególnym okresie nie-
jednokrotnie dochodzi do istotnego ograniczenia lub zniesienia podstawowych praw 
i wolności obywatelskich. Z założenia zasady funkcjonowania struktur państwowych 
w trakcie obowiązywania stanu wojennego nie ulegają w związku z tym istotnym zmia-
nom. Zgodnie z art. 9 u.s.w. organy władzy publicznej – w tym także sądy – działają 
wówczas w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przy-
sługujących im kompetencji, chyba że przepisy tej ustawy stanowią inaczej.

Zarówno jednak regulacje ustawy o stanie wojennym, jak i sama Konstytucja RP 
nie przewidują w tym zakresie dodatkowych ograniczeń (por. art. 11 u.s.w.). Co wię-
cej, ustawa zasadnicza w art. 233 ust. 1 gwarantuje, że ustawa określająca zakres 
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątko-
wego nie może ograniczać wolności i praw określonych w art. 30 (godność człowieka), 
art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 
(humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 
(dostęp do sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) 
oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko; szerzej zob. np. M. Brzeziński, Stany nadzwy-
czajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007, s. 192 i n. T Jasudowicz, Granice 
korzystania z praw człowieka – rozwiązania Konstytucji RP na tle standardów europej-
skich w: C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1999, s. 67 i n.).

Jedyną odrębność ustrojową wprowadza art. 175 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie 
z którym na czas wojny może zostać ustanowiony sąd wyjątkowy lub tryb doraźny. 
Wprowadzenie stanu wojennego nie może więc być przyczyną ustanowienia sądów 
wyjątkowych lub trybu doraźnego, o ile nie mamy do czynienia z „czasem wojny”.

Jeżeli chodzi o uregulowania wewnętrzne to uprzejmie informuję, że w struktu-
rze organizacyjnej Sądu Najwyższego funkcjonuje stanowisko do spraw obronnych, 
a szczegółowe zasady działania Sądu „w warunkach wyjątkowych” określa „Plan ope-
racyjny działania Sądu Najwyższego w okresie zagrożenia i wojny” oraz „Regulamin 
organizacyjny Sądu Najwyższego w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny”. Sąd Najwyższy dysponuje również odpowiednim zapleczem tech-
nicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w stanie zagrożenia.

DYREKTOR 
BIURA STUDIÓW I ANALIZ 
Sądu Najwyższego 
dr hab. Krzysztof Ślebzak
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Biereckiego, 

Waldemara Kraski, Marka Martynowskiego, 
Beaty Gosiewskiej oraz Alicji Zając

skierowane do prezydenta Ciechanowa Waldemara Wardzińskiego

Z powodu modernizacji magistrali kolejowej E65 Warszawa – Gdynia 
miasto Ciechanów ma duże problemy komunikacyjne. 

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informa-
cji, czy jest możliwe przyspieszenie wykonania dojazdów do gotowego do 
użytku wiaduktu w ciągu ulicy Gąseckiej? 

Prosimy też o udzielenie informacji, na jakim etapie jest dokończenie bu-
dowy ronda w tym newralgicznym ciągu komunikacyjnym.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Grzegorz Bierecki 
Waldemar Kraska 
Marek Martynowski 
Beata Gosiewska 
Alicja Zając

Odpowiedź

Ciechanów, 9.05.2014 r.

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na pismo l.dz. BPS/043-53-2308/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., 
po zapoznaniu się z tekstem oświadczenia złożonym przez Pana Senatora Jana Marię 
Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami, uprzejmie informuję Pana Marszałka, że 
realizacja dojazdów do będącego w trakcie budowy wiaduktu w ciągu ulicy Gąsec-
kiej jest zaawansowana w 90%.

Budowa wiaduktu drogowego w km 99,237 realizowana przez PKP PLK powinna 
się zakończyć do 31 maja 2014 r., chociaż termin końcowy zadania był już kilkakrot-
nie przesuwany. Aktualnie na budowanym obiekcie brakuje jeszcze barierek ochron-
nych, oznakowania poziomego i pionowego, zakończonej budowy zjazdu na stary ślad 
ulicy Gąseckiej oraz zasilania oświetlenia wiaduktu.

Podkreślić należy, że zakończenie prac budowlanych na wiadukcie nie jest równo-
znaczne z możliwością jego użytkowania na potrzeby ruchu komunikacyjnego. Inwe-
stor – PKP PLK – musi uzyskać stosowne pozwolenie. Na podstawie naszych dotych-
czasowych obserwacji stwierdzamy, że może to potrwać nawet do 6 miesięcy i w żaden 
sposób nie zależy od Prezydenta Miasta.

Wiadukt nie jest więc jeszcze gotowy do użytku, choć tak stwierdzono w oświad-
czeniu.

Przedstawiając powyższe uprzejmie wyjaśniam, że z uwagi na fakt prowadzenia 
w Ciechanowie wielu inwestycji z udziałem środków unijnych na niespotykaną do-
tychczas skalę (budowa kanalizacji sanitarnej, budowa pętli miejskiej oraz budowa 
3 wiaduktów drogowych i kolejowego) przez różnych inwestorów, podjęto działania 
ograniczające uciążliwości dla mieszkańców w zakresie organizacji ruchu, między in-
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nymi uruchomiliśmy tymczasowy objazd w rejonie ulicy Gąseckiej. Rozwiązanie to 
pozwala na odciążenie wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Płockiej (drogi krajowej 
nr 60 przebiegającej przez centrum Ciechanowa), który obsługuje większość ruchu 
komunikacyjnego, zapewniając przejezdność przez miasto.

Ponadto wyjaśniam, że rondo w ciągu ulicy Kwiatowej „w tym newralgicznym cią-
gu komunikacyjnym” zostało już wykonane i jest wykorzystywane przez kierowców.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że problemy komunikacyjne Ciechanowa, które 
niepokoją Państwa Senatorów, na bieżąco są monitorowane przez służby miejskie 
i rozwiązywane w miarę potrzeb we współpracy z policją, zarządcami dróg, inwestora-
mi oraz wykonawcami poszczególnych inwestycji.

Z poważaniem 
 
z up. PREZYDENTA MIASTA 
mgr inż. Ewa Gładysz 
Zastępca Prezydenta Miasta
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie!
Na swoim posiedzeniu w dniu 26 lutego 2014 r. Komisja Gospodarki 

Narodowej opracowała stanowisko dotyczące działalności Punktów Konsul-
tacyjnych Krajowego Systemu Usług na rzecz rozwoju mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020.

Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług (PK KSU) spełniają 
bardzo ważną funkcję, a mianowicie pomagają firmom oraz osobom za-
kładającym działalność gospodarczą. Dzięki swojej formule oraz „usługom 
szytym na miarę” ośrodki KSU są prawdziwymi lokalnymi centrami obsługi 
obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Punkty Konsultacyjne KSU świad-
czą usługi informacyjne dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz usługi doradcze: asystę w rozpoczynaniu i prowadzeniu 
działalności gospodarczej oraz opiekę nad klientem. Usługi informacyjne 
świadczone przez PK KSU są bezpłatne. Z kolei usługi doradcze aż w 90% są 
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Sektor MSP rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Przedsiębiorcy roz-
poczynający swoją karierę w biznesie potrzebują silnego wsparcia, a waż-
ną rolę w tym zakresie spełniają Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu 
Usług, których potrzebę funkcjonowania wskazują przedsiębiorcy. Ze wzglę-
du na rolę i znaczenie usług PK KSU w kształtowaniu polskiej przedsiębior-
czości konieczne staje się zapewnienie ciągłości ich funkcjonowania do cza-
su uruchomienia instrumentów z nowej perspektywy finansowej.

Proszę o informację, jakie były przyczyny przerwania ciągłości w finan-
sowaniu PK KSU na rok 2014. Ponadto wnoszę o pilne działania dotyczą-
ce ustabilizowania, zapewnienia ciągłości finansowania i funkcjonowania 
PK KSU.

Z poważaniem 
Stanisław Jurcewicz

Odpowiedź

Warszawa, 2.06.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Stanisława Jurcewicza pod-

czas 53. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r., dotyczącym funkcjo-
nowania Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (przekazanym przy piśmie z dnia 28 kwietnia 2014 r. – znak: BPS/043- 
-53-2309/14), przedstawiam następujące informacje.

Wsparcie dla Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) 
w okresie programowania 2007–2013 przewidziano w projekcie systemowym Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pn. Zapewnienie usług z zakresu rozwoju 
firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodar-
czą w formule one-stop-shops, wdrażanym w ramach Priorytetu II Programu Opera-
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cyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007–2013, dla którego Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej (MPiPS) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju – Instytucji Zarządzającej.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju stoi na stanowisku, że w kolejnym okresie 
programowania niezbędne jest odejście od bieżącego finansowania działalności KSU 
– w tym tworzenia nowych Punktów Konsultacyjnych, wypracowywania standardów 
świadczenia usług czy realizacji działań informacyjno-promocyjnych – na rzecz kon-
centracji na efektach udzielanego wsparcia. Zdaniem MIR w minionych latach zna-
cząco została rozwinięta nowoczesna infrastruktura instytucji otoczenia biznesu. 
W związku z tym, w kolejnej perspektywie finansowej priorytetem powinno być 
efektywne wykorzystanie istniejących zasobów, przy położeniu większego nacisku 
na rezultaty podejmowanych działań. Z informacji przekazanych przez MIR wynika, 
że na przyjęcie powyższego podejścia duży wpływ miało również stanowisko prezen-
towane przez służby Komisji Europejskiej w ramach dialogu poprzedzającego przy-
gotowanie nowej perspektywy programowej oraz w trakcie negocjacji Umowy Part-
nerstwa. Komisja wielokrotnie podkreślała potrzebę odejścia od dotychczasowego 
sposobu finansowania PK KSU, na rzecz większego urynkowienia całego systemu 
oraz oparcia go na podejściu popytowym. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju reorientacja logiki udzielanego wsparcia oznacza, że w centrum zaintere-
sowania KSU powinien znaleźć się przedsiębiorca, nie zaś podmioty zarejestrowane 
w systemie. Instytucje otoczenia biznesu powinny świadczyć swoje usługi na zasa-
dach komercyjnych, poddanych rynkowej grze popytu i podaży, co powinno wpły-
nąć na podniesienie jakości udzielanego wsparcia oraz jego lepsze dopasowanie do 
faktycznych potrzeb przedsiębiorstw.

Odnosząc się do kwestii zapewnienia finansowania usług doradczych (tzw. asy-
sty w rozpoczynaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej) w projekcie Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przyjętym do realizacji w perspektywie 
programowej 2007–2013, pragnę poinformować, iż powyższy projekt był przedmio-
tem audytu zarządzania i kontroli przeprowadzonego przez służby Komisji Euro-
pejskiej w czerwcu 2013 r. Ustalenia audytu wskazywały w szczególności na fakt, 
że rzeczywisty zakres usług oferowanych przez PK KSU był znacznie węższy od 
zakresu opisanego we wniosku o dofinansowanie projektu (zaledwie ok. 10% usług 
świadczonych przez PK KSU stanowiły usługi doradcze, zaś dominującą formą 
wsparcia były usługi informacyjne, które dotyczyły głównie możliwości pozyskania 
finansowania z funduszy strukturalnych UE). W związku z tym, Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju – w porozumieniu ze służbami Komisji Europejskiej – wyraziło 
zgodę na kontynuację przedmiotowego projektu, pod warunkiem ograniczenia za-
kresu udzielanego wsparcia wyłącznie do usług doradczych, świadczonych na rzecz 
przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, a także wy-
mogu częściowego pokrycia kosztów usługi (do 10% wartości) bezpośrednio przez 
samych odbiorców usługi. Powyższa zmiana została zatwierdzona na posiedzeniu 
Komitetu Monitorującego PO KL w dniu 26 marca br. Realizacja projektu dotyczące-
go usług doradczych asysty w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej 
została przedłużona do października 2015 r.

W związku z powyższym, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła dzia-
łania w celu niezwłocznego uruchomienia konkursu na wybór podmiotów świadczą-
cych usługi doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działal-
ność gospodarczą. Wznowienie działalności sieci PK KSU planowane jest na koniec 
III kwartału 2014 r.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Ilona Antoniszyn-Klik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie!
Otrzymałem informację, że Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad 

uruchomieniem funduszu inwestycyjnego o nazwie „Fundusz Mieszkań na 
Wynajem”. W ramach tego funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego będzie 
kupował budynki wraz z lokalami bądź będzie zlecał ich budowę z wy-
korzystaniem na wynajem. Na stronie internetowej Banku Gospodarstwa 
Krajowego jest informacja, że program ten będzie realizowany w najwięk-
szych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań i Łódź, a także 
w Trójmieście.

Fundusz ten ma sprzyjać poszerzaniu rynku najmu oraz pomóc samo-
rządom w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Dlatego też niezrozumia-
łe jest realizowanie tego programu tylko w dużych aglomeracjach, co wy-
nika z informacji na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Moim zdaniem powinien on obejmować także gminy, bez względu na ich 
wielkość. Realizacja projektu w gminach ożywiłaby gospodarkę lokalną 
oraz dałaby lokalnym deweloperom szansę na rozwój. Inwestycje te z pew-
nością dałyby pozytywny rezultat ze względu na duże zapotrzebowanie na 
mieszkania na wynajem związane na przykład z poszukiwaniem pracy, 
a także z kosztami najmu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o informację, jakie kry-
teria decydują o doborze miejscowości do realizacji przedmiotowego pro-
gramu. Ponadto wnoszę, aby fundusz inwestycyjny o nazwie „Fundusz 
Mieszkań na Wynajem” mógł obejmować również mniejsze gminy, takie jak 
na przykład gminy powiatu dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego 
oraz podobne.

Z poważaniem 
Stanisław Jurcewicz

Odpowiedź

Warszawa, 16 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Stanisława Jurcewi-

cza podczas 53. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie działań 
Funduszu Mieszkań na Wynajem, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Z informacji otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego przy piśmie z dnia 
13 maja 2014 r. znak: GP-061-13-2014/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-
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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. Jeśli analizy potwierdzą zasadność inwestycji w ko-
lejnych miastach, wówczas zostaną one rozpatrzone i będą przedmiotem dyskusji na 
posiedzeniach organów Funduszu. Bank rozważa również podjęcie kolejnych inicja-
tyw, których celem będzie podniesienie efektywności wykorzystania nieruchomości 
będących w dyspozycji samorządów.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Dorota Podedworna-Tarnowska
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Plany dotyczące organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie 

w 2022 roku już dzisiaj budzą wiele emocji. Najpoważniejsze wątpliwości 
dotyczą kwestii finansowania samych igrzysk, realizacji niezbędnych inwe-
stycji oraz przygotowania koniecznej infrastruktury. Budżet samorządów 
wobec tak poważnych wyzwań może okazać się niewystarczający, dlate-
go tak ważne jest zapewnienie ze strony rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
o fundamentalnym wsparciu finansowym w organizacji igrzysk zimowych 
w Polsce. Jednakże pani wicepremier Elżbieta Bieńkowska rozwiała w tej 
kwestii wszelkie wątpliwości, oświadczając, że „samorządy muszą liczyć 
się z koniecznością wyłożenia znaczących pieniędzy na ewentualną orga-
nizację igrzysk olimpijskich w Krakowie. Pula z budżetu państwa na inwe-
stycje związane z tą imprezą wyniesie 50–60%”. Z kolei pan minister sportu 
i turystyki Andrzej Biernat zapowiedział, że „jeśli krakowskie referendum 
w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku przynie-
sie odpowiedź negatywną, wystąpimy do władz Krakowa o zwrot pieniędzy 
przekazanych na wniosek aplikacyjny do MKOl”. Zastrzeżenia budzą także 
słowa marszałka województwa małopolskiego wypowiedziane na antenie 
Radia Kraków: „mamy szereg inwestycji wprowadzonych warunkowo. Ich 
gwarancje są zależne od przyznania nam ZIO. Deklaracje rządu są warun-
kowe. Będą Igrzyska – będą drogi”. Ciężar finansowy organizacji igrzysk 
jest dla samorządów ogromny i może doprowadzić do ich trudnej sytuacji 
finansowej. Wydaje się, że niestety zabrakło tutaj porozumienia i wyrozu-
miałości dla samorządów ze strony rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na na-
stępujące pytania.

1. Jakie wsparcie finansowe z budżetu państwa zostanie udzielone 
samorządom Krakowa, Zakopanego, Bukowiny Tatrzańskiej, Kościeliska 
i Myślenic na organizację ewentualnych Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w 2022 r.?

2. Czy negatywny wynik referendum w Krakowie będzie podstawą do 
żądania zwrotu kosztów ze strony samorządów województwa małopolskie-
go poniesionych w związku z wnioskiem aplikacyjnym?

3. Jakie inwestycje drogowe, komunikacyjne nie będą zrealizowane 
w sytuacji ewentualnego negatywnego wyniku referendum w sprawie orga-
nizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima



53. posiedzenie Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r.54

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
SPORTU I TURYSTYKI

Warszawa, 4 czerwca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia Senatora Macieja Klimy wygłoszonego podczas 53. po-

siedzenia Senatu RP skierowanego do Prezesa Rady Ministrów przy piśmie sygn. 
BPS/043-53-2311/14 w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Kra-
kowie uprzejmie informuję, co następuje.

Pan Senator Maciej Klima w swoim oświadczeniu, przygotowanym na podstawie 
doniesień z kilku mediów zadał następujące pytania:

1. Jakie wsparcie finansowe z budżetu państwa zostanie udzielone samorządom 
Krakowa, Zakopanego, Bukowiny Tatrzańskiej, Kościeliska i Myślenic na orga-
nizację ewentualnych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku?

2. Czy negatywny wynik referendum w Krakowie będzie podstawą do żądania 
zwrotu kosztów ze strony samorządów województwa małopolskiego poniesio-
nych w związku z wnioskiem aplikacyjnym?

3. Jakie inwestycje drogowe, komunikacyjne nie będą realizowane w sytuacji 
ewentualnego negatywnego wyniku referendum w sprawie organizacji Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich?

W pierwszej kolejności pragnę jednak odnieść się do krzywdzących moim zdaniem 
sformułowań, użytych w przedmiotowym oświadczeniu, cyt.: „Ciężar finansowy orga-
nizacji igrzysk jest dla samorządów ogromny i może doprowadzić do ich trudnej sytu-
acji finansowej. Wydaje się, że niestety zabrakło tutaj porozumienia i wyrozumiałości 
dla samorządów ze strony rządu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Świadczą o tym następujące fakty:
∙ Wśród tzw. „gwarancji rządowych”, które należało złożyć do dnia 14 marca br. 

w związku z ubieganiem się o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 
2022 nie było gwarancji finansowych.  Te gwarancje będą wymagane dopiero na 
kolejnym etapie ubiegania się o organizację tej imprezy i zostaną podpisane na 
mocy uchwały Rady Ministrów, pod warunkiem zakwalifikowania się Miasta 
Krakowa do fazy kandydatury (lipiec br.).

∙ 23 lipca 2013 r. Rada Ministrów zapoznała się z przedstawioną przez Minister 
Sportu i Turystyki Informacją dotyczącą ubiegania się o przyznanie miastu 
Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, roli 
gospodarza Zimowych Igrzysk  i Paraolimpijskich w 2022 r. W dokumencie 
opracowanym we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Komitetem Apli-
kacyjnym ZIO Kraków 2022 oraz resortami: finansów, spraw wewnętrznych, 
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, administracji i cyfryzacji, 
zdrowia, środowiska, rozwoju regionalnego oraz spraw zagranicznych, zapre-
zentowany został wstępny projekt budżetów: konkursowego, Komitetu Or-
ganizacyjnego Igrzysk (KOIO) oraz inwestycyjnego (w obszarach infrastruktury 
sportowej, pozasportowej, transportowej oraz ochrony środowiska) tego przed-
sięwzięcia.

∙ Rada Ministrów w dniu 21 listopada 2013 r. przyjęła uchwałę w sprawie organi-
zacji XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolim-
pijskich w Krakowie w 2022 r. (RM-111-205-13). Jednocześnie Rada Ministrów 
przyjęła do wiadomości, że rozstrzygnięcia finansowe związane z przy-
gotowaniem i organizacją Igrzysk zostaną podjęte na etapie właściwym 
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dla przygotowania gwarancji finansowych (w fazie kandydatury do stycznia 
2015 r., należy przedłożyć do MKOl dokumentację kandydatury, w tym m.in. 
rządowe gwarancje).

Ad 1.
Udzielenie odpowiedzi na to pytanie, w związku z negatywnym wynikiem referen-

dum lokalnego przeprowadzonego w Krakowie w dniu 25 maja 2014 r., jest bezprzed-
miotowe.

Ad 2.
Ministerstwo Sportu i Turystyki analizuje konsekwencje wyników referendum 

w kontekście zawartej przez Ministra Sportu i Turystyki z Gminą Miejską Kraków 
umowy dofinansowania ze środków budżetu państwa ubiegania się o organizację Zi-
mowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w roku 2022 r. Przed zadeklarowa-
niem dalszych kroków resortu, które oczywiście będą podejmowane w zgodzie z po-
wszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, koniecznym jest rów-
nież porozumienie się z naszymi partnerami z Krakowa.

Ad 3.
Odpowiedź została zawarta w tym samym doniesieniu mediów (źródło PAP), na 

podstawie którego zostało zadane pytanie, cyt.: …„Bieńkowska zwróciła uwagę, że 
na koszt ewentualnej organizacji tej imprezy w dużej części złożą się zaplanowane już 
inwestycje, które zostaną zrealizowane przez rząd niezależnie od tego, czy igrzyska 
odbędą się w Polsce, czy też nie. To są inwestycje głównie drogowe, związane z infra-
strukturą i np. transportem miejskim. To są i tak inwestycje, aczkolwiek ogromne, które 
będziemy – być może wcześniej, być może szybciej, tylko, że pod hasłem „igrzyska” – 
ale i tak będziemy je realizować – zaznaczyła”.

Ponadto, w załączeniu przekazuję szczegółowe stanowisko Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju w sprawie inwestycji infrastrukturalnych, wyrażone w piśmie 
Ministra Zbigniewa Rynasiewicza.

Tomasz Półgrabski

Stanowisko 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Pan 
Andrzej Biernat 
Minister Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze,
w nawiązaniu do pisma Pana Michała Deskura, Sekretarza Stanu w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów Nr SPRM-4813-242-(1)/14 z dnia 9 maja 2014 r. przekazują-
cego oświadczenie złożone przez Pana Senatora Macieja Klimę podczas 53. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Krakowie, uprzejmie informuję co następuje.

Na etapie prac przygotowawczych związanych z opracowaniem dokumentacji 
aplikacyjnej dotyczącej kandydatury Miasta Krakowa do organizacji XXIV Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w 2022 roku przepro-
wadzona została analiza potrzeb w zakresie istniejącej oraz planowanej infrastruktury 
transportowej. Poniżej przedstawiam zaktualizowane w tym zakresie informacje odnoś- 
nie do infrastruktury drogowej, kolejowej oraz lotniczej.
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Infrastruktura drogowa
W wyniku przeprowadzonej analizy na sieci dróg krajowych wytypowano do reali-

zacji następujące zadania:
∙ „Przebudowa do parametrów klasy GP wraz z remontem drogi krajowej nr 44 

na odc. Oświęcim – Skawina” – szacunkowy koszt zadania około 170 mln zł,
∙ „Remont drogi krajowej nr 7 na odc. Kraków – Lubień” – szacunkowy koszt zada-

nia około 85 mln zł,
∙ „Przebudowa drogi nr 7 na odc. Zabornia – Chyżne wraz z przebudową mostu 

granicznego” – szacunkowy koszt zadania około 58 mln zł,
∙ „Remont drogi na odc. Zakopane – Nowy Targ” – szacunkowy koszt zadania 

80 mln zł,
∙ „Remont z elementami przebudowy drogi krajowej nr 49 na odc. Nowy Targ – Jur-

gów” – szacunkowy koszt zadania około 24 mln zł,
∙ „Remont drogi krajowej nr 28 na odc. Zator – Skomielna” – szacunkowy koszt 

zadania około 65 mln zł.
Łączny koszt zadań inwestycyjnych na drogach krajowych, których realizacja – 

w przypadku przyznania organizacji Igrzysk Miastu Kraków – byłaby konieczna wy-
nosi 482 mln zł.

Na chwilę obecną brak jest zabezpieczonego finansowania dla realizacji przedmio-
towych zadań. Należy jednak podkreślić, że ich realizacja rozpatrywana była w kon-
tekście działań, których podjęcie wpłynęłoby w sposób zauważalny na poprawę spraw-
ności komunikacyjnej podczas Igrzysk Olimpijskich.

Należy zatem zauważyć, że ich realizacja nie wynikała wprost ze złego stanu in-
frastruktury czy też konieczności podjęcia natychmiastowych działań podyktowanych 
aktualnymi warunkami ruchowymi. Działania te zostały wytypowane jako mogące 
w sposób widoczny wpłynąć na poprawę sprawności komunikacyjnej infrastruktury 
drogowej woj. małopolskiego w trakcie trwania tak dużej imprezy masowej jaką byłoby 
przeprowadzenie Igrzysk Olimpijskich.

Jednocześnie pragnę wskazać, że w realizowanym Programie Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2011–2015 ustanowionym uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 
2011 r. w załączniku nr 5 (czyli na liście zadań, których realizacja przewidywana jest 
przy wykorzystaniu środków w ramach perspektywy finansowej UE 2014–2020 i dla 
których postępowania przetargowe są ogłaszane od 2013 r.) ujęte zostały następujące 
zadania na terenie woj. małopolskiego;

∙ budowa drogi ekspresowej S-7 w Krakowie odc. Igołomska – Christo Botewa 
długości 4,3 km,

∙ budowa drogi ekspresowej S-7 Lubień – Rabka długości 16,7 km.
Realizacja tych zadań przyczyniłaby się w sposób znaczący do poprawy spraw-

ności komunikacyjnej infrastruktury drogowej Małopolski. Dodatkowo podkreślenia 
wymaga, iż realizacja tych projektów została przewidziana w Programie niezależnie 
od decyzji o ewentualnym przyznaniu m. Kraków organizacji Igrzysk Olimpijskich 
w 2022 r.

Infrastruktura kolejowa
Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano następujące projekty, które 

w sposób istotny mogłyby wpłynąć na poprawę jakości transportu kolejowego podczas 
ZIO w Krakowie:

Infrastruktura istniejąca, wymagająca modernizacji:
(1) linia kolejowa nr 97 Skawina – Żywiec,
(2) linia kolejowa nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka,
(3) linia kolejowa nr 99 Chabówka – Zakopane.
Infrastruktura planowana:
(4) Linia kolejowa nr 625 (łącznica w Suchej Beskidzkiej),
(5) Łącznica kolejowa w Chabówce,
(6) Odbudowa linii kolejowej nr 118 Nowy Targ – Podczerwone.
Inwestycje wskazane w pkt 1–5 zostały ujęte w projekcie Dokumentu Implementa-

cyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. jako projekt pn. Praca na liniach 
kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zako-
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pane, wraz z budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej i Chabówce. Szacunkowa wartość 
projektu wynosi 604 mln zł. Przedsięwzięcie to zostało sklasyfikowane na miejscu 
53. rankingu do uzyskania dofinansowania z POIiŚ 2014–2020. Realizacja projektu 
miałaby większe szanse w przypadku zapewnienia dodatkowych środków dla zarządcy 
infrastruktury kolejowej, tak z budżetu państwa jak i środków europejskich będących 
w dyspozycji Marszałka Województwa Małopolskiego (RPO).

Odnośnie do realizacji inwestycji polegającej na odbudowie linii kolejowej nr 118 
(pkt 6) pragnę zauważyć, iż dokumenty strategiczne nie przewidują takiego zadania. 
Podjęcie prac wymagałoby wsparcia samorządów lokalnych, jednak projekt Małopol-
skiego RPO na lata 2014–2020 nie przewiduje inwestycji w infrastrukturę kolejową.

Pragnę nadmienić, że odbudowa po stronie polskiej, zlikwidowanej linii kolejowej 
na odcinku Nowy Targ – Podczerwone – granica państwa o długości 18 km, wiązała-
by się z bardzo wysokimi nakładami inwestycyjnymi przy jednoczesnym utrzymaniu 
lokalnego znaczenia przedmiotowej linii (przewozy wyłącznie o charakterze turystycz-
nym). Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi ok. 170 mln zł, przy czym nie obej-
muje kosztów wykupu gruntów, odszkodowań za nieruchomości kolidujące z prze-
biegiem linii, budowy dróg objazdowych dla skomunikowania zasiedlonych terenów 
wzdłuż linii kolejowej i ograniczenia ilości przejazdów kolejowych w poziomie szyn.

Infrastruktura lotnicza
W wyniku przeprowadzonej analizy do obsługi ZIO 2022 zostały wyselekcjonowa-

ne następujące porty lotnicze:
(1) Port lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice – z uwagi na długość drogi star-

towej, niewystarczającej do obsługi bezpośrednich lotów dalekodystansowych, 
wg organizatorów ZIO 2022 istnieje konieczność budowy nowej drogi,

(2) Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach – obecnie funkcjonują 
dwa terminale pasażerskie o łącznej przepustowości 4 mln pasażerów. Organi-
zatorzy zaplanowali prace polegające na poprawie przepustowości portu,

(3) Lotnisko w Nowym Targu – zaplanowano modernizację lotniska lokalnego 
w Nowym Targu, która ma na celu usprawnienie wewnętrznych powiązań ko-
munikacyjnych obszarów atrakcyjnych turystycznie.

Ponadto uprzejmie informuję, iż inwestycje w infrastrukturę lotnisk dokonywane 
przez zarządzających lotniskami są prowadzone według ich planów inwestycyjnych, 
skorelowanych z zamierzeniami inwestycyjnymi w ramach unijnej perspektywy finan-
sowej na lata 2014–2020. Jednakże, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi perspektywy 
finansowej na lata 2014–2020, fundusze UE zasadniczo nie będą wspierać inwestycji 
w infrastrukturę portów lotniczych – KE jest sceptycznie nastawiona wobec inwestycji 
dotyczących zwiększenia przepustowości istniejących portów lotniczych, a w szczegól-
ności inwestycjom kubaturowym.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż negatywny wynik referendum w sprawie or-
ganizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie nie pozostanie bez wpływu na 
ostateczne decyzje inwestycyjne.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu



53. posiedzenie Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r.58

Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Już niebawem rozpocznie się kolejny sezon turystyczny, a rząd Rzeczy-

pospolitej Polskiej po raz kolejny nie przygotował na czas ustawy o Tury-
stycznym Funduszu Gwarancyjnym, nie zostały nawet rozpatrzone założe-
nia do projektu ustawy. Pomimo złych doświadczeń związanych z sezonem 
turystycznym w 2012 r., kiedy lawinowo upadały biura podróży, a turyści 
mieli poważne problemy z wyjazdem, pobytem oraz powrotem z wakacji, 
w ciągu dwóch lat rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie potrafi przygotować 
takich aktów prawnych, które gwarantowałyby turystom poczucie bezpie-
czeństwa w sytuacji bankructw biur podróży.

Ministerstwo Sportu i Turystyki nadal nie uzyskało akceptacji Komite-
tu Stałego Rady Ministrów w sprawie przedłożonych założeń do projektu, 
a brak aprobaty komitetu blokuje dalsze prace nad ustawą. We wrześniu 
2013 r. resort sportu i turystyki skierował do Komitetu Stałego Rady Mini-
strów prośbę o rozpatrzenie założeń do projektu ustawy o Turystycznym 
Funduszu Gwarancyjnym, ale mimo udzielonych komitetowi wyjaśnień na-
dal brakuje porozumienia co do kształtu przyszłej ustawy, a także przeko-
nania o jej słuszności. Celem planowanej ustawy jest wzmocnienie syste-
mu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników tu-
rystycznych, a co za tym idzie – wzmocnienie zabezpieczeń finansowych 
klientów biur podróży. Ustawa ma dać dodatkową gwarancję, tak zwany 
dodatkowy filar, w sytuacji, gdy dotychczasowa wysokość zabezpieczeń 
finansowych nie pokrywa 100% kosztów związanych ze sprowadzaniem 
turystów do kraju.

Wobec przedstawionej sytuacji zwracam się do Pana Premiera o udziele-
nie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy i kiedy Komitet Stały Rady Ministrów udzieli poparcia założeniom 
do projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym?

2. Kiedy wejdzie w życie ustawa o Turystycznym Funduszu Gwaran-
cyjnym?

3. Z jakich powodów Komitet Stały Rady Ministrów nie zaakceptował 
założeń do projektu ustawy?

4. Na jakiego rodzaju pomoc ze strony rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
mogą liczyć marszałkowie województw w sytuacjach kryzysowych?

Łączę wyrazy szacunku 
Maciej Klima
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Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w KANCELARII PREZESA 
RADY MINISTRÓW 
WICEPRZEWODNICZĄCEGO 
STAŁEGO KOMITETU 
RADY MINISTRÓW

Warszawa, 21 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 28 kwietnia 2014 r. (BPS/043-53-2312/14), prze-

kazującego oświadczenie złożone przez Pana Senatora Macieja Klimę, podczas 53. po-
siedzenia Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie projektu założeń projektu 
ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, uprzejmie proszę o przyjęcie na-
stępujących wyjaśnień.

W Polsce, podobnie jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
obowiązuje system zabezpieczeń finansowych wymaganych w związku z działalnością 
wykonywaną przez organizatorów i pośredników turystycznych na wypadek ich nie-
wypłacalności. W 2012 roku problemy z realizacją zobowiązań wobec klientów miało 
15 organizatorów turystyki. Posiadane przez nich środki z zabezpieczeń finansowych 
okazały się zbyt niskie na pokrycie kosztów powrotu turystów z zagranicy lub zwrot 
wpłat wniesionych na poczet niezrealizowanych wyjazdów. W wielu wypadkach ko-
nieczna była pomoc marszałków województw.

W celu ograniczenia wskazanych powyżej ryzyk, Rząd podjął inicjatywę legislacyj-
ną, mającą na celu zwiększenie ochrony prawnej osób korzystających z usług biur po-
dróży. Przeprowadzona analiza przypadków niewypłacalnych biur podróży wykazała 
bowiem, że skuteczność obowiązującego systemu zabezpieczeń finansowych podmio-
tów turystycznych była niewystarczająca.

W dniu 14 maja 2013 r. weszły w życie, wydane na podstawie art. 10 ustawy 
o usługach turystycznych, nowe rozporządzenia Ministra Finansów, dotyczące sys-
temu zabezpieczeń finansowych dla organizatorów turystyki i pośredników tury-
stycznych.

W przedmiotowych rozporządzeniach wprowadzono zróżnicowanie minimalnej 
wysokości sum gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na 
rzecz klienta, wymaganych od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, 
w zależności od ryzyka, z jakim wiążą się poszczególne rodzaje imprez turystycznych 
(np. od zasięgu terytorialnego i środka transportu). Prawie czterokrotnie podnie-
siono wysokość sum gwarancyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w przypadku imprez z lotni-
czym transportem czarterowym, organizowanych do krajów europejskich i pozaeu-
ropejskich (tj. z 67 000 euro do 250 000 euro), gdy pobierana jest przedpłata prze-
kraczająca 30% ceny w terminie dłuższym niż 180 dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej.

Należy zauważyć, że w związku z przepisami przejściowymi, zawartymi w ww. roz-
porządzeniach, nowy system zabezpieczeń finansowych przedsiębiorców turystycz-
nych zacznie w pełni obowiązywać najwcześniej od końca maja 2014 r. (obejmie wów-
czas wszystkie podmioty na rynku turystycznym). Ocena skuteczności wprowadzo-
nych zmian będzie możliwa dopiero po tym terminie.

Ponadto, Minister Sportu i Turystyki zaproponował wzmocnienie systemu zabez-
pieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, poprzez 
utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz miałby stanowić do-
datkową rezerwę finansową na wypadek, gdyby wysokość podstawowego zabezpiecze-
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nia nie pokrywała w 100% kosztów związanych ze sprowadzeniem klientów do kraju 
oraz zwrotu wpłat za niezrealizowane usługi. Projekt dokumentu, w ramach procedu-
ry legislacyjnej był rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Komitet wypracowuje i przyjmuje optymalne rozwiązania w celu rekomendowa-
nia ich Radzie Ministrów. Projekty dokumentów budzące wątpliwości są analizowa-
ne i dyskutowane wielowątkowo. W trakcie dyskusji nad przedłożonym przez Mini-
stra Sportu i Turystyki projektem założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu 
Gwarancyjnym, Komitet wyraził opinię, że system zabezpieczeń finansowych organi-
zatorów turystyki i pośredników turystycznych powinien być efektywny oraz ekono-
miczny, tj. z jednej strony, zapewniać osobom korzystającym z usług turystycznych 
niezbędne bezpieczeństwo, a z drugiej zaś nie stanowić dodatkowego, nieuzasadnio-
nego obciążenia dla przedsiębiorców z branży turystycznej.

Należy też podkreślić, iż ewentualny problem z powrotem turystów do kraju został 
w roku ubiegłym i bieżącym dodatkowo zabezpieczony finansowo poprzez przeznacze-
nie z rezerwy ogólnej budżetu państwa dla Ministra Spraw Zagranicznych odpowied-
nio kwoty: 1,2 mln zł (w 2013 r.) oraz 1,5 mln zł (w 2014 r.) na zapewnienie finan-
sowania zwiększonych wydatków na opiekę konsularną, związanych z udzieleniem 
pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu do kraju. W 2013 r. nie zaistniały 
żadne zdarzenia, które wymagałyby uruchomienia ww. środków.

Podsumowując, prowadzone we współpracy także z innymi Ministrami analizy, 
mają na celu wskazanie jak najlepszych rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby 
na zapobieżenie w przyszłości negatywnym zjawiskom związanym z niewypłacalnością 
organizatorów turystyki.

Z poważaniem 
 
Michał Deskur
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

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

Ogólne zasady liczenia głosów przy podejmowaniu uchwał przez organ 
spółdzielni wynikają z art. 35 §4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 
spółdzielcze. Zgodnie z tym przepisem, „jeżeli statut nie stanowi inaczej, przy 
obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ 
spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale”. Nieco 
odmiennie kwestia ta uregulowana jest w przypadku szczególnego rodzaju 
spółdzielni, jaką jest spółdzielnia mieszkaniowa. Zgodnie bowiem z art. 83 
ust. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 
„uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszyst-
kich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wyma-
gana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczą-
cych w walnym zgromadzeniu”. Wynika z tego, że w pierwszym przypadku 
nie uwzględnia się liczby wstrzymujących się od głosu, natomiast w drugim 
przypadku ich liczbę należy wziąć pod uwagę, bowiem tylko w ten sposób 
można ustalić niezbędną do obliczenia większości ogólną liczbę członków 
uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

W związku z tym podnoszona jest wątpliwość co do właściwego sposo-
bu obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał na walnym zgromadzeniu 
członków spółdzielni mieszkaniowej. Wydaje się, że w tym przypadku na-
leży odwoływać się do regulacji wynikających z ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, które stanowią lex specialis względem prawa spółdzielcze-
go. Przedmiotowa teza jest tym bardziej uzasadniona w kontekście art. 1 
ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym jedynie 
w zakresie nieuregulowanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych 
stosować można prawo spółdzielcze.

Niemniej jednak – jak zauważył rzecznik praw obywatelskich w swoim 
wystąpieniu z dnia 20 marca 2014 r. – w statutach wielu spółdzielni miesz-
kaniowych znaleźć można odwołanie do art. 35 §4 prawa spółdzielczego, co 
mogłoby sugerować, że spółdzielcy, stosując omówione przepisy prawa, nie 
dostrzegają podniesionego w niniejszym oświadczeniu problemu, dopusz-
czając tym samym w istocie liczenie głosów w sposób odmienny niż wynika 
to z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że ustalenie właściwego sposobu liczenia głosów ma kluczowe znaczenie dla 
oceny ważności podjętych uchwał.

Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o rozważenie potrzeby nowelizacji 
przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w taki sposób, aby były 
one bardziej przejrzyste i tym samym pozwoliły na wyeliminowanie wskaza-
nych rozbieżności interpretacyjnych.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Odpowiedź

Warszawa, 7 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 28 kwietnia 2014 r. znak: BPS/043- 

-53-2313/14, oświadczenie pana senatora Ryszarda Knosali złożone podczas 
53. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r., uprzejmie przedstawiam 
następujące stanowisko.

Podzielam pogląd pana senatora przedstawiony w oświadczeniu, że art. 83 ust. 9 
zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), zwanej dalej u.s.m., stanowi lex specialis w stosun-
ku do art. 35 §4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1443), zwanej dalej u.p.s.

Art. 83 ust. 9 u.s.m. zdanie pierwsze stanowiący, że uchwałę uważa się za pod-
jętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, 
a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej 
liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu, ma  charakter przepisu 
bezwzględnie obowiązującego.

Tym samym należy przyjąć, że określone w ww. przepisie zasady obliczania więk-
szości głosów dla podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółdzielni mieszka-
niowej wyłączają możliwość stosowania ogólnej zasady obliczania większości głosów 
zawartej w art. 35 §4 u.p.s., zgodnie z którą, jeżeli statut spółdzielni nie stanowi ina-
czej, przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ 
spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

Wobec powyższego, dla podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółdzielni 
mieszkaniowej konieczne jest, aby głosy oddane „za” stanowiły większość z ogólnej licz-
by członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Na liczbę tę składają się wszyscy 
członkowie uczestniczący w walnym zgromadzeniu, czyli ci członkowie, którzy głosowali 
„za” uchwałą, „przeciw” uchwale oraz „wstrzymali się od głosu”. Podczas głosowań po-
winno się zatem uwzględniać także tych członków, którzy „wstrzymali się od głosu”.

Przedstawiony wyżej pogląd został podzielony przez Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie w wyroku z dnia 10 stycznia 2014 r. (sygn. akt I ACa 1312/13). Sąd podkreślił 
w nim, że członkami uczestniczącymi w walnym zgromadzeniu są wszyscy członkowie 
obecni na tym zgromadzeniu, którzy wzięli udział w głosowaniu, niezależnie od tego 
czy głosowali „za”, „przeciw”, czy „wstrzymali się od głosu”.

Odnosząc się do kwestii nowelizacji przepisów u.s.m. informuję, że zdając sobie 
sprawę z pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych oraz biorąc pod uwa-
gę fakt, że znajdujące się w Sejmie RP projekty ustaw dotyczące spółdzielczości 
mieszkaniowej zawierają przepisy określające sposób głosowania na walnym zgro-
madzeniu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w trakcie prac parlamentarnych 
przedstawi propozycje doprecyzowania tych projektowanych regulacji w celu jasne-
go i wyczerpującego uregulowania powyższej kwestii.

Informuję również, że wystąpiłem do związków rewizyjnych spółdzielni mieszka-
niowych z prośbą o powiadomienie spółdzielni w nich zrzeszonych o ww. stanowisku 
w celu dostosowania postanowień statutów spółdzielni do przepisów u.s.m.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument, który stwierdza istnienie wy-
magalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała określonej 
czynności bankowej. Jest on szczególnym dokumentem wystawianym przez 
bank, stanowi jednocześnie odrębny tytuł egzekucyjny, nieujęty w katalogu 
zawartym w kodeksie postępowania cywilnego. Z chwilą nadania przez sąd 
klauzuli wykonalności staje się on tytułem wykonawczym, który uprawnia 
do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Prawodawca, 
wprowadzając do ustawy – Prawo bankowe instytucję bankowego tytułu 
egzekucyjnego, nadał bankom szczególne uprawnienie wobec innych kate-
gorii wierzycieli. Banki mogą bowiem wystawiać omawiane tytuły w oparciu 
o księgi bankowe bądź o inne dokumenty związane z dokonywanymi czyn-
nościami bankowymi w przypadku, gdy roszczenie objęte tytułem egzekucyj-
nym wynika bezpośrednio z czynności bankowej i jest wymagalne.

Gdy spełnione są odpowiednie wymogi uprawniające do wystawienia 
takiego tytułu, sąd nadaje mu klauzulę wykonalności. Postępowanie o nada-
nie klauzuli wykonalności ma jednak charakter wyłącznie formalny – sąd 
nie bada podstawy prawnej roszczenia objętego bankowym tytułem egzeku-
cyjnym, ogranicza się tylko do skontrolowania, czy czynność prawna doko-
nana przez dłużnika należy do czynności bankowych w rozumieniu ustawy 
– Prawo bankowe. Należy podkreślić, iż w omawianym postępowaniu sąd 
nie dokonuje analizy merytorycznej w celu ustalenia, czy faktycznie roszcze-
nie objęte bankowym tytułem egzekucyjnym przysługuje bankowi.

Na postanowienie sądu dotyczące nadania klauzuli wykonalności tytu-
łowi egzekucyjnemu przysługuje stronie zażalenie, w którym można powo-
ływać się jedynie na zarzuty formalne. Wytoczenie powództwa przeciweg-
zekucyjnego nie zapewnia natomiast odpowiedniej ochrony, gdyż podczas 
toczącego się postępowania opozycyjnego toczy się postępowanie egzeku-
cyjne, w którym bank może zaspokajać się z majątku dłużnika. Należy prze-
to wskazać, iż pominięcie odpowiedniej drogi sądowej eliminuje możliwość 
zweryfikowania sytuacji dłużnika, co może naruszać właściwe dla procesu 
cywilnego zasady obiektywności i bezstronności. Ponadto taki stan rzeczy 
wydaje się stać w sprzeczności z gwarantowanym konstytucyjnie prawem 
do sądu oraz z zasadą demokratycznego państwa prawnego.

Na kanwie dokonanych rozważań za celowe należy uznać rozszerzenie 
kompetencji sądu w postępowaniu klauzulowym w taki sposób, aby sąd był 
zobowiązany do badania nie tylko przesłanek formalnych, ale i merytorycz-
nych. Proponowane rozwiązanie – w przypadku sporu z bankiem – zagwa-
rantowałoby lepszą ochronę stronom dokonującym czynności bankowych.

Proszę zatem Pana Ministra o dokonanie analizy opisanego zagadnienia 
i o ewentualne podjęcie stosownych działań.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Odpowiedź

Warszawa, 28 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do pisma nr BPS-043-53/2314/ z dnia 28 kwietnia br., przy którym 

przesłano oświadczenie złożone przez Senatora Ryszarda Knosalę podczas 53. posie-
dzenia Senatu, dotyczące rozszerzenia kompetencji sądu w postępowaniu o nadanie 
klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, uprzejmie przekazuję 
następujące wyjaśnienia. Jednocześnie informuję, iż mając na uwadze, że propozycja 
przedstawiona w oświadczeniu senatorskim odnosi się do obowiązującej procedury 
sądowej, Ministerstwo Finansów zasięgnęło opinii resortu sprawiedliwości w sprawie.

Ustawodawca przyznał bankom prawo do wystawiania bankowych tytułów egze-bankowych tytułów egze-
kucyjnych (bte), przy czym zasady, warunki i tryb, w jakich mogą one realizować to 
uprawnienie, są wyraźnie sprecyzowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
bankowe, dalej „Prawo bankowe” oraz w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego 
(k.p.c.). Trzeba podkreślić, że wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego na pod-
stawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności 
bankowych oraz nadanie mu sądowej klauzuli wykonalności obwarowane jest wielo-
ma ograniczeniami i wymogami. Wśród podstawowych przesłanek, których spełnienie 
warunkuje wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, należy wymienić: wymagal-
ność roszczenia banku, tj. upływ terminu spłaty zadłużenia i występowanie opóźnie-
nia w spłacie należności, uprzednia zgoda dłużnika na poddanie się egzekucji na rzecz 
banku, wyrażona w formie pisemnego oświadczenia, wraz z określeniem kwoty zadłu-
żenia, do której może być wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny oraz terminu, do 
którego bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności, możliwość skierowa-
nia bte przeciwko ściśle określonemu kręgowi podmiotów, tj. przeciwko osobie, która 
bezpośrednio z bankiem dokonała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku 
z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej lub 
osobie, która przejęła dług wynikający z tej czynności. Bankowy tytuł egzekucyjny 
powinien zawierać dane określone w art. 96 ust. 2 Prawa bankowego (m.in. wysokość 
zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, oznaczenie czyn-
ności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia) oraz winien być opatrzony 
pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działa-
nia w jego imieniu.

Bankowy tytuł egzekucyjny spełniający powyższe wymagania merytoryczne i for-
malne wraz z załączonym oświadczeniem dłużnika o poddaniu się egzekucji może sta-
nowić podstawę do wystąpienia przez bank do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.

Należy podkreślić, że oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji jest ściśle 
związane z konkretną czynnością bankową, z której ma wynikać roszczenie stwier-
dzone w bankowym tytule egzekucyjnym.  Oświadczenie o poddaniu się egzekucji nie 
ma więc charakteru abstrakcyjnego (jak np. weksel), lecz jest czynnością kauzalną, 
związaną z konkretną przyczyną prawną (w tym przypadku z konkretną czynnością 
bankową). Nie zachodzi więc możliwość posłużenia się oświadczeniem dłużnika o pod-
daniu się egzekucji w celu wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego obejmujące-
go należności wynikające z innych czynności bankowych niż te, w związku z którymi 
zostało ono złożone. Powyższe wynika z treści art. 97 ust. 1 Prawa bankowego, zgodnie 
z którym nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu możli-
we jest wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonała czynno-
ści bankowej (…) i która złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Sąd nadając bte klauzulę wykonalności bada dokumenty przedstawione przez 
wierzyciela (w tym treść tytułu egzekucyjnego i oświadczenia dłużnika o poddaniu 
się egzekucji). Podkreślenia wymaga, że sąd nie ogranicza się wyłącznie do formalnej 
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kontroli zgodności treści tytułu z przepisem art. 96 ust. 2 Prawa bankowego. Z treści 
art. 7862 §1 k.p.c. wynika bowiem, że sąd bada, czy stwierdzona w tytule należność 
wynika z czynności bankowej, kontrolując w ten sposób treść konkretnego tytułu eg-
zekucyjnego. Efektem tej kontroli będzie oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wyko-
nalności w razie ustalenia, że stwierdzona w tytule należność nie wynika z oznaczonej 
w nim czynności bankowej.

Sąd nadając klauzulę wykonalności bada, czy dłużnik poddał się egzekucji na-
leżności stwierdzonej w bankowym tytule egzekucyjnym, a co za tym idzie analizuje 
to, czy dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji należności z konkretnej 
czynności bankowej (art. 7862 §1 k.p.c.).

Wraz z wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wyko-
nalności bank przedkłada sądowi dokumenty zawierające treść czynności bankowej 
oraz treść oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji. Sąd ma zatem podstawy 
do przeprowadzenia kontroli, czy złożone przez dłużnika oświadczenie o poddaniu 
się egzekucji dotyczyło czynności, z której wynikają należności stwierdzone w kon-
kretnym bankowym tytule egzekucyjnym. Tym samym sąd nie nada klauzuli wyko-
nalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu obejmującemu należności wynikające 
z określonej czynności w oparciu o oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które zo-
stało złożone do innej czynności bankowej lub też zostało złożone in blanco.

Opisane wyżej elementy oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji mają cha-
rakter obligatoryjny, co oznacza, że brak któregokolwiek z nich uzasadnia odmowę nada-
nia klauzuli wykonalności przez sąd i uniemożliwia bankowi prowadzenie egzekucji.

Należy podnieść, że w polskim systemie prawa występują też inne tytuły egzeku-
cyjne oparte na oświadczeniu dłużnika o poddaniu się egzekucji. Są to akty notarialne 
wymienione w art. 777 §1 pkt 4–6 k.p.c. W zakresie świadczeń pieniężnych są to akty 
notarialne, które powinny zawierać oznaczenie wysokości zobowiązania dłużnika po-
przez wskazanie konkretnej kwoty (art. 777 §1 pkt 4 k.p.c.) lub też oznaczenie kwoty, 
do której dłużnik jest zobowiązany do zapłaty (art. 777 §1 pkt 5 k.p.c.).

W przypadku bankowych tytułów egzekucyjnych, jak i tytułów egzekucyjnych 
opartych na aktach notarialnych, nie można wykluczyć w praktyce takich sytuacji, 
kiedy to wierzyciel uzyska klauzulę wykonalności na tytuł obejmujący świadczenie, 
które w rzeczywistości nie istnieje (na przykład wierzyciel domaga się nadania klau-
zuli wykonalności w granicach pierwotnego zobowiązania, a zobowiązanie to zostało 
wykonane w całości lub w części). W takim przypadku dłużnik, niezależnie od tego, 
czy tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, czy bankowy tytuł egzekucyjny, może 
skorzystać z takich samych, przewidzianych przez przepisy Kodeksu postępowania 
cywilnego, środków obrony, tj. m.in. powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego 
wykonalności wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie po-
stępowania egzekucyjnego.  Wskazać trzeba, że obowiązujące unormowania prawne, 
pozwalające sądowi na zabezpieczenie powództwa dłużnika o pozbawienie wykonalno-
ści tytułu wykonawczego poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 755 
§1 pkt 3 k.p.c.), wystarczająco chronią interesy dłużnika. Uwzględnienie wniosku 
o zabezpieczenie nie jest uzależnione od spełnienia przez dłużnika szczególnych wy-
mogów, gdyż niezbędne jest jedynie uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu 
prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

W przypadku wystawienia przez bank bte dłużnik nie jest pozbawiony środków 
ochrony prawnej. Może bowiem formułować tak zarzuty formalne, jak i merytorycz-
ne – pierwsze w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności, natomiast drugie 
w związku z nieuzasadnioną egzekucją sądową. W tym drugim przypadku dłużnik 
może skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 k.p.c.), powództwa 
o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.), 
powództwa o odszkodowanie przeciwko bankowi (art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny). Te instrumenty procesowe stwarzają możliwości nie tylko 
„zablokowania” egzekucji toczącej się w oparciu o bte, ale także dopuszczają możli-
wość żądania rozstrzygnięcia merytorycznie sporu o prawo.

Podkreślić należy, że regulacje dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego (wcześ-
niej bankowego tytułu wykonawczego) były przedmiotem oceny Trybunału Konstytu-
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cyjnego, w których Trybunał dwukrotnie uznał samą instytucję bankowego tytułu eg-
zekucyjnego za zgodną z Konstytucją. W ostatnim wyroku z dnia 26 stycznia 2005 r., 
sygn. akt P 10/04, Trybunał m.in. stwierdził, iż nie ulega wątpliwości, że regulacja 
Prawa bankowego, dopuszczająca możliwość wystawienia przez banki własnych tytu-
łów egzekucyjnych, nie zamyka drogi do sądu, a więc do domagania się przez dłużni-
ka merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Powództwo przeciwegzekucyjne przewidzia-
ne w art. 840 k.p.c. oraz powództwo o ustalenie istnienia bądź nieistnienia prawa 
lub stosunku prawnego są wystarczającymi instrumentami prawnymi chroniącymi 
dłużnika. Wyżej wymienione instrumenty stwarzają dłużnikowi możliwość nie tylko 
zablokowania egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, 
ale także dopuszczają możliwość żądania rozstrzygnięcia sporu merytorycznie. Jeżeli 
natomiast okaże się, że egzekucja została przeprowadzona na podstawie bezpraw-
nie wystawionego tytułu egzekucyjnego, dłużnik dysponuje możliwością wystąpienia 
przeciwko bankowi z roszczeniem odszkodowawczym. Trybunał stwierdził również, że 
odejście w określonych normatywnie sytuacjach od typowego, klasycznego modelu 
ochrony sądowej nie może być traktowane jako przejaw naruszenia konstytucyjnych 
gwarancji do sądu.

Należy zauważyć, że instytucja bte przyczynia się do skuteczniejszego niż w drodze 
sądowego postępowania cywilnego egzekwowania przez banki wierzytelności, a przy-
znanie bankom takiego uprawnienia zwiększa bezpieczeństwo udzielanych kredytów, 
jak również depozytów zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Odnosząc się do przedstawionego w oświadczeniu senatorskim postulatu zmian 
przepisów o postępowaniu w przedmiocie bankowego tytułu egzekucyjnego, zmierza-
jących do nałożenia na sąd obowiązku badania, czy roszczenie objęte przedmiotowym 
tytułem faktycznie przysługuje bankowi, należy wskazać, że postępowanie klauzulowe 
powinno charakteryzować się ograniczonym zakresem kognicji sądu. Tak więc w ra-
mach tego postępowania sąd nie powinien dokonywać oceny istnienia i zasadności 
roszczenia wierzyciela ani obowiązku dłużnika stwierdzonych w tytule egzekucyjnym, 
ani też prowadzić postępowania dowodowego na ogólnych zasadach postępowania 
rozpoznawczego. Wymienione okoliczności mogą natomiast stanowić podstawę po-
wództwa opozycyjnego dłużnika w oparciu o art. 840 k.p.c.

Z przedstawionych wyżej względów nie jest wskazane podejmowanie działań le-
gislacyjnych w kierunku, o którym mowa w oświadczeniu Pana Senatora Ryszarda 
Knosali.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Wojciech Kowalczyk
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Ramy ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci ustanowione 
zostały na mocy przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ko-
deksu karnego. Art. 38 ustawy zasadniczej stanowi, iż „Rzeczpospolita 
Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Trybunał 
Konstytucyjny w orzeczeniu z 28 maja 1997 r. podkreślił istotną wartość 
życia ludzkiego, które jest dobrem chronionym konstytucyjnie. Wartość ta 
w świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego dotyczy także dziecka 
poczętego. Prawnokarna ochrona dziecka poczętego jest wyznaczona przez 
art. 152–154 oraz art. 157a kodeksu karnego, które penalizują czyny prze-
ciwko życiu nasciturusa.

Należy podkreślić, iż wskazane wyżej regulacje w sposób zasadniczy 
rozgraniczają spowodowanie śmierci dziecka nienarodzonego w ostatniej 
fazie przedporodowej od spowodowania śmierci dziecka w okresie poro-
du lub po narodzeniu, co stanowi podstawę odmiennej odpowiedzialności 
karnej oraz kwalifikacji prawnej czynu. Wymaga podkreślenia, iż w świetle 
przepisów polskiego prawa spowodowanie śmierci dziecka nienarodzonego 
zagrożone jest sankcją znacznie łagodniejszą niż sankcja przewidziana za 
spowodowanie śmierci dziecka w trakcie porodu bądź po narodzeniu.

W ostatnim czasie wśród środowisk prawniczych specjalizujących się 
w dziedzinie prawa karnego podnoszone są głosy o konieczności noweliza-
cji obowiązujących przepisów prawnych w omawianym zakresie. Przedsta-
wiane są poglądy, które wskazują na potrzebę zrównania w prawie kar-
nym ochrony życia ludzkiego w końcowym okresie fazy życia płodowego 
z ochroną, jaka występuje po urodzeniu. Wspomniane koncepcje podkreślają 
konieczność podwyższenia kary za wskazane wyżej czyny w takim stop-
niu, jak ma to miejsce w przypadku zabójstwa z art. 148 kodeksu karnego. 
Należy nadmienić, iż prace komisji eksperckich czynią zadość postulatom 
społeczeństwa, które w większości domaga się zapewnienia wzmocnionej 
ochrony życia nienarodzonych poprzez surowszą penalizację czynów godzą-
cych w tę wartość.

W mojej ocenie konieczne jest zaostrzenie odpowiedzialności karnej za 
nieumyślne bądź umyślne spowodowanie śmierci dziecka, które jest zdolne 
do samodzielnej egzystencji poza organizmem matki. Wprowadzenie do pol-
skiego systemu prawnego postulowanych zmian przyczyni się do pogłębie-
nia świadomości karnej sprawców wskazywanych czynów.

Pragnę zwrócić szczególną uwagę na przedstawiony problem i prosić 
Pana Ministra o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w tym za-
kresie z uwzględnieniem zmian zaproponowanych w ostatnim czasie przez 
Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Odpowiedź

Warszawa, 20.05.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2014 r. (BPS-043-53-2315/14), przy 

którym nadesłano oświadczenie senatora Ryszarda Knosali w sprawie przepisów doty-
czących ochrony życia i zdrowia, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

W obecnym stanie prawnym pełna ochrona prawnokarna na podstawie przepi-
sów obejmujących przestępstwa Rozdziału XIX aktualizuje się z momentem urodze-
nia człowieka. Trudno jednoznacznie natomiast mówić o takiej ochronie, zwłaszcza 
w ostatniej fazie rozwoju prenatalnego, na co wskazuje chociażby orzecznictwo Sądu 
Najwyższego (por. uchwała SN z dnia 26.10.2006 r., I KZP 18/06, postanowienie SN 
z dnia 30.10.2008 r., I KZP 13/08, wyrok SN z dnia 27.09.2010 r., V KK 34/10).

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości 
przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, zawierający zmiany 
w zakresie części ogólnej i szczególnej, w tym zmiany w zakresie przestępstw prze-
ciwko życiu i zdrowiu. Został on przekazany na ręce Ministra Sprawiedliwości jako 
projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego na zakończenie jej kadencji w latach 
2009–2013, w dniu 5 listopada 2013 r. Projekt opierał się na założeniu, że pełna 
ochrona w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu winna obejmować również 
dziecko poczęte zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki, a co za tym 
idzie bez wątpliwości odnosiłaby się do niego możliwość zastosowania stosownych 
przepisów z Rozdziału XIX w przypadku tzw. błędów w sztuce lekarskiej.

Dyskusja, która wywiązała się w związku z propozycjami Komisji Kodyfikacyjnej 
skłoniła Ministra Sprawiedliwości do zobligowania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Kar-
nego do podjęcia dalszych analiz i konsultacji związanych z projektowaną regulacją, 
tak by wypracować możliwie jak najbardziej spójne rozwiązania. Prace i działania te 
nadal trwają, a co za tym idzie, do ich zakończenia nie jest planowane podjęcie inicja-
tywy o charakterze legislacyjnym w tej sprawie.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Panie Premierze! Panie Ministrze!
Zwracam się do Panów z prośbą o pochylenie się nad problemem prze-

stępczości stwarzającej zagrożenie w komunikacji. Myślę tu o kradzieżach 
elementów systemów, wytworzonych z metali szlachetnych, używanych do 
sterowania ruchem kolejowym, a także sieci trakcyjnej, jak również o kra-
dzieżach pokryw studzienek rewizyjnych znajdujących się w nawierzch-
niach. Te przestępstwa pociągają za sobą zagrożenie życia ludzkiego. Na 
wyjątkowe potępienie zasługują również kradzieże metalowych elementów 
nagrobków na cmentarzach.

Sprzedaż złomu takich metali jest możliwa dlatego, że jest nań popyt. 
Prowadzący skup złomu często są w stanie bez problemu zorientować się, 
skąd pochodzą przekazywane elementy metalowe, lecz mimo to przyjmują 
je od złodziei.

Sądzę, że rząd powinien rozważyć zastosowanie środków administra-
cyjnych w celu powstrzymania tej przestępczości. 

Proszę Pana Premiera i Pana Ministra o informację, co zamierzają zrobić 
z tym powszechnym procederem.

Stanisław Kogut

Odpowiedź 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 26 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia br. BPS/043-53-2316-MG/14 z prośbą 

o zajęcie stanowiska wobec oświadczenia Pana Senatora Stanisława Koguta w sprawie 
przestępczości stwarzającej zagrożenie w komunikacji, złożonego podczas 53. posie-
dzenia Senatu RP, uprzejmie informuję, że Minister Gospodarki zwrócił się z prośbą 
o informacje w tej sprawie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, do Ministra Środowi-
ska oraz do Ministra Sprawiedliwości. Poniżej przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Minister Środowiska informuje, że podstawowe wymagania prawne dotyczące 
właściwego postępowania z odpadami określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Ustawa ta ustanawia środ-
ki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające 
negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzkie, wynikające z wytwarzania od-
padów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów 
i poprawiające efektywność takiego użytkowania.
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W myśl art. 43 ww. ustawy, podmiot prowadzący punkt zbierania odpadów me-
tali, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, jest zobowiązany uzyskać 
zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zobo-
wiązany jest również spełnić wszystkie wymagania nałożone przepisami prawa na po-
siadacza odpadów, m.in. w zakresie obowiązku prowadzenia jakościowej i ilościowej 
ewidencji odpadów oraz corocznej sprawozdawczości. Warto podkreślić, że zgodnie 
z art. 67 ustawy o odpadach, dokumenty ewidencji odpadów obejmują następujące 
informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub 
siedziby;

2) miejsce przeznaczenia odpadów – w przypadku wytwórcy odpadów;
3) sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu – w przy-

padku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów;
4) miejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio: miejsce przeznaczenia, czę-

stotliwość zbierania, sposób transportu oraz przewidywaną metodę przetwa-
rzania odpadów.

Ponadto, w odniesieniu do odpadów metali przepisy ustawy o odpadach wprowa-
dzają dodatkowe regulacje w zakresie przyjęcia odpadów metali od osób fizycznych, 
których celem jest ograniczenie kradzieży i dewastacji infrastruktury, w szczegól-
ności urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, kolejowych i wodno- 
-kanalizacyjnych. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali 
jest więc zobowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebę-
dących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów. Określony 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru 
formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. poz. 1607) wzór formularza wymaga 
wskazania m.in. danych osoby przekazującej odpady oraz rodzaje przekazywanych 
odpadów. Wzór formularza obejmuje również oświadczenie przekazującego odpady, 
że odpad stanowi jego własność, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trze-
cich i nie pochodzi z kradzieży – przy jednoczesnym wyjaśnieniu, że oświadczenie 
to nie zwalnia przyjmującego odpady z odpowiedzialności wynikającej z przepisów 
Kodeksu Karnego oraz Kodeksu Wykroczeń, gdy np. przekazywane są elementy 
infrastruktury kolejowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, czy wodocią-
gowej. Wyjaśnienie to ma walor informacyjny i wskazuje na najczęstsze przypadki 
kradzieży.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przepisy o odpadach, zgodnie z ich 
przeznaczeniem, zapewniają środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia lu-
dzi. Dlatego też w opinii Ministra Środowiska należy poszukiwać nowych, w szczegól-
ności pozalegislacyjnych rozwiązań omawianego problemu, które w efektywny sposób 
ograniczą kradzieże infrastruktury. Nieuzasadnione natomiast jest wprowadzanie no-
wych instrumentów prawnych, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, któ-
re ciężar odpowiedzialności za nadzór nad mieniem osób fizycznych oraz podmiotów 
gospodarczych, w tym kosztów, przeniosą na sektor gospodarki odpadami.

Minister Infrastruktury i Rozwoju potwierdza, że kradzieże i dewastacje urzą-
dzeń infrastruktury kolejowej stanowią poważny problem nie tylko dla zarządcy 
infrastruktury kolejowej, ale także dla przewoźników i pasażerów korzystających 
z kolejowej komunikacji publicznej. Poważnym następstwem wymienionych kra-
dzieży i dewastacji są znaczne straty materialne wynikające z konieczności odtwo-
rzenia zniszczonej infrastruktury i naprawy uszkodzonego taboru oraz opóźnień 
pociągów, uruchomienia komunikacji zastępczej i innych zmian spowodowanych 
brakiem możliwości prowadzenia normalnego planowego ruchu kolejowego. Do-
datkowym kosztem, trudnym do oszacowania, jest kształtowanie negatywnej opi-
nii społecznej na temat jakości usług oferowanych przez przewoźników kolejowych 
oraz utrata pozytywnego wizerunku firm kolejowych.

W 2012 r. z tytułu kradzieży i dewastacji elementów infrastruktury opóźnionych 
zostało 8403 pociągów pasażerskich oraz 1491 pociągów towarowych. Czas opóźnie-
nia pociągów pasażerskich wyniósł 63 642 minuty, natomiast pociągów towarowych 
120 616 minut, co daje łącznie 184 258 minut (ponad 3070 godzin, tj. ok. 128 dni).
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Należy podkreślić, że ze względu na specyfikę obszarów kolejowych, ich rozległość, 
łatwą dostępność oraz różnorodność znajdujących się tam urządzeń podatnych na 
kradzieże, a także zasięg oraz skalę występowania, opanowanie procederu kradzieży 
jest zadaniem bardzo trudnym. Osoby trudniące się tym procederem dobrze znają 
zasady działania urządzeń kolejowych o czym może świadczyć np. fakt, że kradziona 
jest sieć trakcyjna będąca pod napięciem 3000 V. Ponadto, powtarzające się schema-
ty działania sprawców dają podstawę do twierdzenia, że znaczna część powstałych 
kradzieży może być wynikiem działania wyspecjalizowanych grup przestępczych dzia-
łających na terenie różnych województw i posiadających pewne, trudne do zidentyfi-
kowania źródła zbytu.

Stosując sankcje wynikające tylko z oceny wartości skradzionych bądź zdewasto-
wanych elementów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz biorąc pod uwagę 
odległe terminy przeprowadzania rozpraw sądowych, dochodzi do sytuacji, że sprawcy 
ujęci na kradzieży bądź dewastacji elementów infrastruktury kolejowej pozostają na 
wolności lub po krótkim okresie odbycia kary wychodzą na wolność oraz oczekując na 
termin rozprawy dokonują kolejnych kradzieży.

Ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 217 poz. 1280) do 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny został wprowadzony art. 254a, który 
zabrania zabierania, niszczenia, uszkadzania lub czynienia niezdatnym do użytku 
element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elek-
troenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, 
trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub 
części sieci albo linii. Czyn ten w myśl nowego przepisu zagrożony jest karą pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat bez względu na wartość skradzionego mie-
nia. Obserwowane są już coraz częstsze przypadki stosowania powyższego artykułu 
przez organy ścigania. Minister Sprawiedliwości zauważa jednak, że nie wszystkie 
czyny polegające na zaborze, niszczeniu lub czynieniu niezdatnym do użytku ele-
mentu wchodzącego w skład ww. infrastruktury wypełniają znamiona przestępstwa 
z art. 254a KK. Tego rodzaju zachowania, które nie spowodują zakłócenia działania 
całości lub części sieci albo linii, nadal będą kwalifikowane, w zależności od war-
tości przedmiotu, jako przestępstwo z art. 278 lub 288 KK albo jako wykroczenie 
z art. 119 lub 124 KW.

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym, są to urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, które czuwają nad prawidłowością procesów obsługi i realizacją wszystkich 
procesów związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów. Każda kradzież, dewasta-
cja czy uszkodzenie tych urządzeń może bezpośrednio lub pośrednio wpływać na bez-
pieczeństwo prowadzenia ruchu w transporcie kolejowym oraz przyczynić się do po-
wstania katastrofy kolejowej.

Przeciwdziałanie kradzieżom i dewastacjom urządzeń infrastruktury kolejowej 
stanowi stały element działań prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
oraz będącą w ich strukturach Straż Ochrony Kolei, przede wszystkim wynikających 
z „Programu Poprawy Bezpieczeństwa na rok 2014”.

Straż Ochrony Kolei, działając na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 poz. 1594), wykonuje zadania związane z kon-
trolą przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, 
w pociągach i innych pojazdach kolejowych, oraz z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz 
mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Zwalczanie oraz ograniczenie ilości kradzieży i dewastacji urządzeń infrastruktury 
kolejowej obejmuje szereg zadań o różnym stopniu złożoności, często uzupełniających 
o charakterze prewencyjno-wykrywczym, takich jak:

1. częste patrole szlaków kolejowych prowadzone w godzinach nocnych, w dni 
wolne, niedziele i święta przez funkcjonariuszy SOK we współpracy z Policją 
i PKP PLK,

2. stałe prowadzenie analizy zdarzeń oraz monitorowanie miejsc, w których naj-
częściej dochodzi do kradzieży i dewastacji elementów i urządzeń infrastruktu-
ry kolejowej,
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3. organizacja wzmożonych działań przeciwkradzieżowych mających na celu mi-
nimalizację ryzyka wystąpienia kradzieży na najbardziej zagrożonych szlakach 
linii kolejowych w oparciu o analizę zdarzeń,

4. prowadzenie częstych kontroli punktów skupów złomu przez funkcjonariuszy 
SOK we współpracy z Policją i PKP PLK; podstawę do prowadzenia przez SOK 
tych działań daje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 21, z późn. zm.),

5. sporządzanie wniosków o cofanie zezwoleń na prowadzenie punktów skupu 
metali kolorowych w przypadku ujawnienia elementów pochodzących z kra-
dzieży mienia kolejowego,

6. zakup w 2012 roku 9 Mobilnych Centr Monitoringu, które wykorzystywane 
są m.in. do przeciwdziałania kradzieżom i wsparcia działań prowadzonych 
przez SOK.

Kolejnym aspektem mającym znaczny wpływ na ograniczenie kradzieży elemen-
tów infrastruktury są wszelkie działania zmierzające do zwiększenia wrażliwości spo-
łecznej, których celem jest wyczulenie opinii publicznej na kradzieże infrastruktury 
i zmiana podejścia społecznego do tego typu przestępstw poprzez odpowiednią dystry-
bucję informacji o skutkach społecznych kradzieży urządzeń i elementów infrastruk-
tury kolejowej oraz prowadzenie kampanii społecznych wpływających na świadomość 
społeczeństwa o skutkach tego typu zdarzeń.

Od 2012 roku prowadzona jest współpraca w ramach Memorandum w sprawie 
współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury, 
podpisanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, 
Urząd Transportu Kolejowego oraz PKP PLK. Celem porozumienia jest współpraca or-
ganów administracji państwowej oraz przedsiębiorstw z branży kolejowej, telekomu-
nikacyjnej i energetycznej w zakresie zwalczania zjawisk kradzieży infrastruktury.

Przykładami innych działań PKP PLK ukierunkowanych na przeciwdziałanie kra-
dzieżom i dewastacjom elementów infrastruktury kolejowej są:

1) współpraca z producentami urządzeń infrastruktury odnośnie do wprowadze-
nia nowych technologii, zmian konstrukcyjnych, dodatkowych zabezpieczeń 
w celu uniemożliwienia bądź ograniczenia kradzieży,

2) współpraca SOK z Policją, jednostkami organizacyjnymi PKP PLK, Państwową 
Inspekcją Handlową i Urzędami Skarbowymi w zakresie kontroli punktów sku-
pu złomu,

3) zabezpieczanie elementów infrastruktury kolejowej przed kradzieżami, m.in. 
poprzez instalowanie systemów zabezpieczeń i alarmowych w istniejących już 
obiektach infrastruktury kolejowej, szczególnie narażonych na kradzieże i de-
wastacje,

4) współpraca z sygnatariuszami „Memorandum” na rzecz przeciwdziałania zjawi-
sku kradzieży i dewastacji elementów infrastruktury,

5) stosowanie w urządzeniach tworzyw nisko podatnych na kradzieże i dewastacje,
6) systematyczna rozbudowa monitoringu wizyjnego (zwiększanie liczby kamer 

monitorujących) w miejscach szczególnie zagrożonych kradzieżami lub dewa-
stacjami,

7) minimalizacja ryzyka powstania kradzieży urządzeń, np.: spawanie podzespołów, 
montowanie żeberek antykradzieżowych, stosowania pianki silikonowej itp.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło analizę obowiązujących 
przepisów prawnych, regulujących kwestie związane z prowadzeniem punktu zbie-
rania odpadów metali oraz związane z przestępstwem zamachu na urządzenia infra-
struktury kolejowej, z której wynikają poniższe wnioski.

Art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 
określa obowiązki osoby prowadzącej punkt zbierania odpadów metali oraz osoby za-
mierzającej sprzedać przedmiotowe odpady. Ponadto, posiadacz odpadów prowadzący 
punkt zbierania odpadów metali jest zobowiązany przedstawić przechowywane for-
mularze na żądanie organów przeprowadzających kontrolę, Policji, straży miejskiej 
i służb ochrony kolei.
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Jednocześnie art. 188 ustawy o odpadach przewiduje następujące kary:
„Kto, prowadząc punkt zbierania odpadów metali, przyjmuje odpady metali inne 

niż metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowych:
1) bez potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej te odpady, lub 
2) bez wypełnienia formularza przyjęcia odpadów metali, lub 
3) wypełniając formularz przyjęcia odpadów metali niezgodnie ze stanem rzeczy-

wistym podlega karze aresztu albo grzywny”.
Z powyższego wynika, iż są to kary określone w kodeksie wykroczeń.
Wobec osoby prowadzącej punkt zbierania odpadów metali mają także zastosowa-

nie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.), określone jako „przestępstwo paserstwa”. Paserstwo to zacho-
wanie polegające na nabyciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego lub 
udzieleniu innej osobie pomocy do jej zbycia, albo na przyjęciu tej rzeczy lub pomocy 
w jej ukryciu.

Przestępstwo w typie podstawowym jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do 5 lat, natomiast w typie kwalifikowanym, jeżeli jest to mienie znacznej 
wartości, zagrożenie karą wynosi od 1 roku do 10 lat.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na inne obowiązujące przepisy kodeksu karnego.
Z dniem 12 listopada 2011 roku wszedł w życie cytowany już powyżej przepis 

art. 254a kodeksu karnego („przestępstwo zamachu na urządzenia infrastruktury”), 
zgodnie z którym „kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku 
element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektro-
energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbu-
sowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci 
albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Przedmiotem ochrony jest porządek publiczny w zakresie korzystania z urządzeń 
użyteczności publicznej wskazanych w przepisie. W związku z powyższym należy mieć 
na uwadze, iż:

1) możliwy jest rzeczywisty właściwy zbieg przepisu art. 254a z przepisem art. 165 
(sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mie-
nia w wielkich rozmiarach), z przepisem art. 174 (sprowadzenie bezpośredniego 
niebezpieczeństwa katastrofy), czy z przepisem art. 160 (narażenie człowieka 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu) – co zwiększa zagrożenie karą za tego rodzaju przestępstwo;

2) w przypadku stwierdzenia chuligańskiego charakteru takiego czynu, wymiar 
kary odbywał się będzie na następujących zasadach:

„Art. 57a: §1. Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza 
karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od 
dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§2. W wypadku określonym w §1 sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzone-
go, chyba że orzeka obowiązek naprawienia szkody, obowiązek zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę lub nawiązkę na podstawie art. 46. Jeżeli pokrzywdzony nie został 
ustalony, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej”;

3) w przypadku recydywy sprawca będzie ponosił odpowiedzialność na następują-
cych zasadach:

„Art. 64 §1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawie-
nia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne 
przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć 
karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej grani-
cy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę”.

Zdaniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju obowiązujące przepisy są kompletne 
i wystarczające, a zmiana przepisów prawa materialnego nie zawsze jest najlepszym 
sposobem do poprawy opisywanej sytuacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w dok-
trynie prawa karnego przyjmuje się, że to nieuchronność kary, a nie jej wysokość, ma 
zasadnicze znaczenie dla prewencji przed popełnieniem przestępstwa.
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Z powyższych informacji wynika, że przepisy prawa dają możliwości zdecydowa-
nego ograniczania procederu kradzieży elementów metalowych w celu ich sprzeda-
ży w punktach skupu złomu oraz ścigania i karania winnych, natomiast właściciele 
elementów metalowych, zwłaszcza np. infrastruktury kolejowej, powinni doskonalić 
systemy jej ochrony i zabezpieczenia przed kradzieżą lub niszczeniem.

Pragnę jednak zauważyć, że kradzione elementy metalowe, przed sprzedażą na 
złom, bywają poddawane obróbce cieplnej lub mechanicznej, co znacznie utrudnia 
lub uniemożliwia choćby przybliżone określenie cech takiego elementu.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Grażyna Henclewska 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 29 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2014 roku (sygn. BPS/043-53-2316- 

-MSW/14), przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Sta-
nisława Koguta podczas 53. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 roku 
w sprawie przestępczości stwarzającej zagrożenie w komunikacji, uprzejmie informu-
ję, że ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie im-
prez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280) dokonano 
nowelizacji Kodeksu Karnego poprzez dodanie nowego artykułu 254a w brzmieniu: 
„Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący 
w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazo-
wej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, 
powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Jednocześnie, jak wskazuje Komenda Główna Policji, istotnym elementem w wal-
ce ze zjawiskiem kradzieży, niszczenia lub uszkadzania elementów infrastruktury jest 
prowadzenie przez Policję stałego monitoringu punktów skupu surowców wtórnych, 
pod kątem legalności pochodzenia skupowanych przez nie materiałów.

Inną formą aktywności Policji w zakresie zwalczania omawianego procederu jest 
udział przedstawicieli Policji w działaniach zespołów, grup i innych podmiotów po-
woływanych przez jednostki administracji państwowej/samorządowej lub organizacje 
społeczne w celu intensyfikacji walki z kradzieżami i dewastacją elementów infra-
struktury. Należy bowiem wskazać, że w świetle przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 roku o Policji (t.j.: Dz. U. z 2011 roku Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.), do podsta-
wowych zadań Policji należy nie tylko ochrona bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego 
transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych 
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do powszechnego korzystania, ale także inicjowanie i organizowanie działań mających 
na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom krymino-
gennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi 
i organizacjami społecznymi.

W ramach przedmiotowych działań przedstawiciele Komendy Głównej Policji 
uczestniczą jako obserwatorzy z głosem doradczym w pracach Zespołu ds. dobrych 
praktyk w zakresie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury. Zespół 
został powołany w 2012 roku przez sygnatariuszy Memorandum w sprawie współpra-
cy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury podpi-
sanego w dniu 23 sierpnia 2012 roku przez Prezesów: Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego. Sygnatariu-
szami Memorandum są również największe przedsiębiorstwa z branży telekomunika-
cyjnej, energetycznej i kolejowej oraz izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców ze 
wskazanych branż. Celem ww. inicjatywy jest przeciwdziałanie kradzieżom elemen-
tów infrastruktury poprzez edukację społeczeństwa, co do zagrożeń jakie niesie ze 
sobą niszczenie dowolnej części infrastruktury, utrwalenie w społeczeństwie braku 
akceptacji dla czynów związanych z dewastacją lub kradzieżami elementów dowolnej 
infrastruktury, prowadzenie szeroko rozumianego lobbingu na rzecz coraz lepszej 
prawnej ochrony elementów infrastruktury, stworzenie krajowego systemu informa-
tycznego zapewniającego zainteresowanym podmiotom dostęp do informacji na te-
mat przypadków kradzieży/zniszczenia elementów infrastruktury oraz współpraca 
z podobnymi organizacjami działającymi na terytoriach innych państw w zakresie 
wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań na rzecz ograniczenia oraz 
zwalczania zjawiska.

Ponadto, przedstawiciel Komendy Głównej Policji uczestniczy w pracach Central-
nego Zespołu ds. bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, którego celem jest wypra-
cowanie skutecznych mechanizmów współpracy pomiędzy przedstawicielami spółek 
kolejowych, Straży Ochrony Kolei, Policji, Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej 
w zakresie ograniczania i zwalczania przestępstw popełnianych na terenach należą-
cych do spółek kolejowych. W ramach wykonywanych czynności jednostki terenowe 
Policji współpracują ze Strażą Ochrony Kolei, między innymi w zakresie ujawniania 
elementów infrastruktury kolejowej na skupach złomu oraz prowadzenia postępowań 
przygotowawczych dotyczących ww. czynów.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Grzegorz Karpiński 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Panie Ministrze!
Czy prawdą jest to, że ministerstwo wystąpiło do czterystu sześćdziesię-

ciu szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi w Polsce z zapytaniem, 
ile razy lekarze, powołując się na klauzulę sumienia, odmówili przeprowa-
dzenia badań prenatalnych bądź odmówili udziału w aborcji?

Do jakich celów jest potrzebna ministerstwu taka wiedza? Czy informa-
cje przekazywane przez dyrektorów szpitali będą zawierały dane osobowe 
lekarzy?

Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 2014.05.06

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 28 kwietnia 2014 r., znak: BPS-043-53-2317/14, 

przy którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez senatora Pana Waldema-
ra Kraskę podczas 53. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r., uprzejmie 
przekazuję następujące informacje i wyjaśnienia.

Ministerstwo Zdrowia skierowało do szpitali, w których funkcjonują oddziały gi-
nekologiczne lub ginekologiczno-położnicze, pismo z prośbą o informacje na temat 
liczby przypadków, w których w 2013 r. w danym podmiocie leczniczym lekarze po-
woływali się na tzw. „klauzulę sumienia” w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji 
dotyczącej:

a) odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży,
b) odmowy wystawienia skierowania na badania prenatalne.
Pismo zawierało również prośbę o wskazanie, czy w rezultacie powołania się przez 

lekarza na klauzulę sumienia świadczenie zostało uzyskane przez pacjentkę w tym 
samym podmiocie leczniczym u innego lekarza, czy też został pacjentce wskazany 
inny podmiot leczniczy.

Wskazane powyżej informacje zostaną uwzględnione w Sprawozdaniu Rady Mini-
strów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2013 ustawy z dnia 7 stycz-
nia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalno-
ści przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.).

Należy wyraźnie podkreślić, że informacje, o które wystąpiło Ministerstwo Zdro-
wia, mają charakter wyłącznie ilościowy, nie będą więc zawierały danych osobowych 
lekarzy. Ponadto, prezentacja tychże danych w Sprawozdaniu Rady Ministrów z wy-
konywania oraz o skutkach stosowania w roku 2013 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przery-
wania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.) zostanie dokonana w sposób ogólny, 
uniemożliwiający naruszenie praw lekarzy. W analogiczny sposób prezentowane są 
w przygotowywanym przez Radę Ministrów corocznie Sprawozdaniu dane dotyczące 
liczby zabiegów przerywania ciąży.
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Ponadto chciałbym zapewnić, że działania Ministerstwa Zdrowia w opisanym po-
wyżej zakresie mają charakter wyłącznie informacyjny. Dodatkowo chciałbym zazna-
czyć, że w identycznym charakterze zgromadzone i uogólnione dane zostaną wyko-
rzystane również w raportach z wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w sprawach przeciwko Polsce.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jednym z bardziej udanych pomysłów usprawniających działanie ad-

ministracji w Polsce jest, w mojej opinii, system ePUAP, dzięki któremu każ-
da zainteresowana osoba po jednorazowej wizycie w urzędzie skarbowym 
może składać za pośrednictwem internetu elektroniczny podpis i załatwiać 
wiele urzędowych spraw bez konieczności wychodzenia z domu.

Część instytucji przyjęła tę innowację z entuzjazmem oraz zapoczątko-
wała zmiany mające na celu wdrożenie się do systemu i rozpoczęcie dwu-
stronnej współpracy za jego pośrednictwem. System, jak wspomniałem, 
funkcjonuje bardzo sprawnie, jednak, jak się okazało, prawdziwy problem 
nie leży po stronie ministerstwa, ale po stronie instytucji, które powinny uży-
wać platformy ePUAP. Przykładem placówki, która nie zdecydowała się na 
funkcjonowanie w ramach tego systemu, jest NFZ. Wiele pomniejszych jed-
nostek również stara się uniknąć częściowej informatyzacji.

W związku z ważną rolą, jaką pełni ePUAP, chciałbym zapytać o nastę-
pujące kwestie.

1. Czy podległy Panu resort podjął działania mające na celu zwiększenie 
liczby użytkowników systemu? Jaki charakter miały te działania?

2. Jak dużo osób korzysta z e-PUAP w chwili obecnej?
3. Czy MAC posiada prognozy co do spodziewanej liczby użytkowników 

w przyszłości?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 21 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 28 kwietnia 2014 r., dotyczącego oświadczenia 

złożonego przez Senatora RP Pana Jarosława Obremskiego podczas 53. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r. (BPS/043-53-2318/14), uprzejmie informuję, 
co następuje.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w celu zwiększenia poziomu wykorzysta-
nia elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zarówno przez obywate-
li i przedsiębiorców jak i urzędy administracji publicznej, podejmuje stałe działania 
w zakresie rozwoju platformy i upowszechnienia możliwości jej wykorzystania jako 
narzędzia komunikacji elektronicznej.

W ramach aktualnie realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
we współpracy z Centrum Projektów Informatycznych projektu ePUAP2 podjęto prace 
związane z modyfikacją systemu w celu podniesienia sprawności, wydajności i przy-
jazności platformy ePUAP dla użytkowników, w tym w zakresie poprawy ergonomii 
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interfejsu użytkownika, co spowoduje, że system ten będzie lepiej niż dotychczas speł-
niał swoje zadania. Realizowane prace koncepcyjne bazują na badaniach preferencji 
obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych on-line, a także na eks-
perckich analizach użyteczności obecnego systemu ePUAP i zebranych najlepszych 
praktykach realizacji systemów e-administracji na świecie. 

Ponadto, w związku z wprowadzanymi w systemie ePUAP zmianami planowane 
jest również uruchomienie działań informacyjno-promocyjnych popularyzujących 
nowe rozwiązania zastosowane w ePUAP.

Jednocześnie, mając na celu możliwie największe ułatwienie obywatelom, przed-
siębiorcom i cudzoziemcom kontaktów z administracją publiczną oraz sądami admi-
nistracyjnymi, w ramach nowelizacji ustawy z dnia 17 lutego 2010 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, 
oraz z 2014 r. poz. 183), która weszła w życie z dniem 11 maja 2014 r., wprowadzono 
mechanizmy prawne usprawniające wykorzystanie i funkcjonowanie systemu ePUAP 
jako platformy integracji usług administracji publicznej poprzez:

∙ wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne elektro-
niczną skrzynką podawczą (ESP), spełniającą standardy określone i opubliko-
wane przez ministra właściwego ds. informatyzacji w repozytorium interopera-
cyjności (na ePUAP);

∙ stworzenie na ePUAP bazy adresów ESP wykorzystywanych przez podmioty pu-
bliczne;

∙ wprowadzenie kompleksowej regulacji nakładającej na organy administracji pu-
blicznej (organy właściwe do określenia wzorów dokumentów) obowiązek przeka-
zywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzorów dokumentów 
elektronicznych w celu umieszczenia ich w centralnym repozytorium wzorów do-
kumentów elektronicznych (CRWD) oraz opisu usługi możliwej do zrealizowania 
przy wykorzystaniu ww. wzoru w celu zamieszczenia go na ePUAP, jak również 
udostępniania na ePUAP (lub w innym systemie teleinformatycznym) formula-
rzy elektronicznych;

∙ wprowadzenie – w przypadku gdy w przepisach prawa nie został wskazany or-
gan właściwy do określenia wzoru dokumentu – możliwości przekazania wzo-
ru dokumentu elektronicznego do CRWD przez organ, w którego właściwości 
pozostają sprawy związane z określonym w tym wzorze zakresem użytkowym 
dokumentów elektronicznych;

∙ nałożenie obowiązku opracowania formularzy elektronicznych udostępnionych 
na ePUAP zgodnie ze standardem określonym i opublikowanym na ePUAP przez 
ministra właściwego do spraw informatyzacji, umożliwienie wezwania organu 
do dostosowania formularza elektronicznego do tych standardów, a nawet usu-
nięcia w przypadku niedostosowania formularza elektronicznego we wskaza-
nym terminie;

∙ wprowadzenie możliwości udostępniania na ePUAP usług przez podmioty inne 
niż podmioty publiczne (wskazane w art. 2 ust. 3 ustawy o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne), jeżeli realizują zadania pu-
bliczne; nałożenie na podmioty udostępniające usługi na ePUAP zapewnienia 
ich zgodności z przepisami stanowiącymi podstawę sporządzenia wzoru doku-
mentu elektronicznego oraz dokonywania aktualizacji tych usług w katalogu 
usług na ePUAP;

∙ rozszerzenie katalogu podmiotów mogących, za zgodą ministra właściwego do 
spraw informatyzacji, pełnić funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany 
ePUAP (np. bank krajowy, operator pocztowy).

Jednocześnie warto wskazać, iż Minister Administracji i Cyfryzacji udostępnił na 
ePUAP usługę centralną tzw. „pisma ogólnego do podmiotu publicznego”, która po-
zwala na skierowanie pisma w postaci elektronicznej do dowolnego podmiotu pu-
blicznego, który posiada konto na ePUAP, w przypadkach gdy łącznie spełnione są 
następujące warunki:

– organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego 
umożliwiającego załatwienie danej sprawy;
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– przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem 
przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi również stałą współpracę z in-
nymi urzędami administracji publicznej, w tym z przedstawicielami jednostek samo-
rządu terytorialnego, mającą na celu upowszechnienie platformy ePUAP jako miejsca 
udostępniania e-usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców oraz komunikacji 
drogą elektroniczną.

Obecnie liczba użytkowników systemu ePUAP przekroczyła 670 tys., w tym insty-
tucje publiczne ponad 12,5 tys. Liczba potwierdzonych profili zaufanych ePUAP jest 
bliska 250 tys.

Zgodnie z przyjętymi w projekcie ePUAP2 wskaźnikami rezultatu, zakłada się, 
iż liczba użytkowników platformy ePUAP na koniec 2015 r. powinna przekroczyć 
1 mln.

Z poważaniem 
 
Roman Dmowski
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka

Szanowny Panie Ministrze!
Narodowe Siły Rezerwowe, które powstały cztery lata temu, były odpo-

wiedzią na sytuację, w której z jednej strony utworzona została armia za-
wodowa, a z drugiej nie było już obowiązku odbywania zasadniczej służby 
wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół 
wyższych. Konieczne stało się zatem znalezienie nowych sposobów pozyski-
wania wyszkolonych rezerw dla sił zbrojnych.

Projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony, który zo-
stał niedawno przyjęty przez Sejm, zakłada kilka zmian. Zmiany te – spraw-
niejszy nabór do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), racjonalne szkolenia, 
atrakcyjniejsza służba, przepisy korzystniejsze dla pracodawców osób po-
woływanych do ćwiczeń – można oczywiście odbierać pozytywnie.

NSR nie osiągnęły obecnie docelowej liczebności, nie ma także warto-
ściowych rezerw. Dużym problemem dla NSR wydaje się być to, że żołnierze 
traktują tę formację i podpisywane z konkretnymi jednostkami wojskowymi 
kontrakty jako etap w drodze do zawodowej służby wojskowej.

Planowane zmiany dla żołnierzy NSR oraz ich pracodawców (finansowe, 
prawne) nie zmienią możliwości systemu militarnego w Polsce, a co najwyżej 
wypełnią etaty w tej formacji do poziomu nieosiągalnych dziś dwudziestu 
tysięcy.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Większość żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych traktuje tę służbę 

jako przepustkę do armii zawodowej. Czy celem powstania NSR było to, aby 
ci żołnierze docelowo trafiali właśnie do armii zawodowej?

2. Czy zawieszenie poboru z dniem 1 stycznia 2010 r. było Pana zda-
niem dobrym rozwiązaniem? Jakie są pozytywne skutki tej decyzji?

3. Zgrupowania sił do reagowania na zdarzenia nadzwyczajne na te-
renie całego kraju to w skali Wojska Polskiego maksymalnie kilka tysięcy 
żołnierzy. Czy dla stutysięcznej armii czynnej będzie to problem? Wydaje 
się, że nie. A zatem czy jest to problem dotyczący samej efektywności wojsk 
czynnych?

4. Czy utworzenie NSR nie było jedynie sposobem na poprawę medialne-
go wizerunku służby w armii?

5. Jaki jest cel Narodowych Sił Rezerwowych? Czy chodzi jedynie o osiąg- 
nięcie stanu dwudziestu tysięcy żołnierzy NSR w samodzielnych podod-
działach z rotacją na poziomie kilku tysięcy osób rocznie, którzy zastąpią 
rezerwę?

6. Dużym problemem dla polskiej armii jest brak systemu rezerw. Czy na 
wypadek wojny nasza stutysięczna armia oraz dwadzieścia tysięcy żołnie-
rzy NSR będzie w stanie zapewnić obronę terytorialną naszego kraju?

7. Jak podaje „Rzeczpospolita”, profesor Józef Marczak z Wydziału Bez-
pieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej szacuje, że w róż-
nych organizacjach paramilitarnych działa w tej chwili w Polsce mniej więcej 
600–800 tysięcy osób. Czy istnieje pomysł na zagospodarowanie tego poten-
cjału w przypadku konieczności obrony narodowej?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Odpowiedź

Warszawa, 2014.05.19

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Obremskiego złożone 

podczas 53. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r., dotyczące Narodo-
wych Sił Rezerwowych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ogólne założenia funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) zostały 
określone w rządowym Programie profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008–2010, 
przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 r.

Narodowe Siły Rezerwowe – w myśl założeń koncepcyjnych – nie miały stanowić 
i nie stanowią odrębnej autonomicznej formacji. W warunkach profesjonalizacji Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniającej z jednej strony „zawieszenie” 
obowiązkowych rodzajów służby wojskowej oraz uzawodowienie armii w okresie po-
koju, przy równoczesnym zmniejszeniu jej stanu etatowego, przebudowie korpusów 
kadry i ograniczeniu źródeł gromadzenia wyszkolonych rezerw osobowych opartych 
na administracyjnym przymusie odbycia służby wojskowej, NSR stały się istotnym, 
wręcz kluczowym, elementem systemu uzupełnieniowego i mobilizacyjnego polskiej 
armii. Od początku ich uruchomienia są ważnym źródłem gromadzenia zasobów wy-
szkolonych rezerw osobowych i uzupełnienia stanu osobowego jednostek wojskowych, 
pozwalającym na wzmocnienie ich potencjału bojowego do wykonywania zadań w sy-
tuacji kryzysowej, spowodowanej zagrożeniem zewnętrznego bezpieczeństwa państwa 
i groźbą wybuchu lub wybuchem wojny. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że 
podjęcie obowiązków w ramach NSR – w przeciwieństwie do poprzedniej formy uzu-
pełnienia sił zbrojnych realizowanej w ramach obowiązkowej zasadniczej służby woj-
skowej – ma charakter ochotniczy i w pełni dobrowolny, co w konsekwencji oznacza 
brak możliwości stosowania przymusu administracyjnego w zakresie naboru do NSR 
oraz stosunkowo dużą rotację w służbie.

Celem powstania NSR nie było wspomniane w oświadczeniu tworzenie systemu na-
boru do zawodowej służby wojskowej, jednak nie można zamykać drzwi do tej służby 
dla kandydatów zmotywowanych, wyszkolonych i sprawdzonych podczas wykonywania 
obowiązków w ramach NSR. W procesie uzupełniania stanowisk służbowych szczegól-
nego znaczenia nabiera pozyskanie najbardziej wartościowych, dobrze wyszkolonych 
i przygotowanych kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Jednym ze źródeł nabo-
ru są żołnierze rezerwy, a w szczególności żołnierze, którzy doskonalili swoje umiejętno-
ści w czasie wykonywania obowiązków w ramach NSR. Służba w NSR to także doskona-
ły etap poznania żołnierza przez dowódców jednostek wojskowych, jego zaangażowania 
w służbie, odpowiedzialności za realizację zadań i gotowości do działania.

Możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej ze służby w NSR stanowi 
istotny element motywacyjny, a jednocześnie uprawnienie żołnierza rezerwy. Dowodzi 
tego, że ochotnicze podjęcie obowiązku obrony i jego właściwe spełnianie w ramach 
NSR zostanie w przyszłości uhonorowane. Możliwość zostania żołnierzem zawodowym 
jest prawem każdego obywatela, nie tylko żołnierza NSR, pod warunkiem spełnienia 
określonych wymagań i istnienia potrzeby armii w zakresie powołania do zawodowej 
służby wojskowej.

Celem utworzenia i przeznaczeniem Narodowych Sił Rezerwowych nie była rów-
nież chęć poprawienia medialnego wizerunku służby w armii. Siły Zbrojne RP bowiem 
w sondażach społecznych cieszyły się i nadal cieszą bardzo wysokim autorytetem 
i uznaniem opinii publicznej.

Głównym zadaniem NSR jest szybkie uzupełnienie jednostek operacyjnych w sy-
tuacjach kryzysu militarnego, bez mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych, a przed 
wprowadzeniem stanu wojennego. Powyższe zadania są szczegółowo przełożone na 
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poziom konkretnych jednostek wojskowych. Dlatego też, NSR z założenia stanowią in-
tegralną część systemu uzupełniania sił zbrojnych. Liczba stanowisk przeznaczonych 
dla żołnierzy NSR w jednostce wojskowej jest uzależniona od jej specyfiki i realizowa-
nych zadań. Jednocześnie należy podkreślić, że w aspekcie uzupełnieniowym, jed-
nostka wojskowa – do czasu ewentualnej reaktywacji obowiązkowych w czasie pokoju 
form służby wojskowej lub ogłoszenia mobilizacji – nie otrzyma żadnego innego, niż 
z NSR, uzupełnienia osobowego w czasie „P”.

Każdy żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych posiada nadany przydział kryzyso-
wy na stanowiska służbowe czasu „P” oraz przydział mobilizacyjny, jeżeli stanowisko 
czasu „P” jest tożsame z czasem „W”. Natomiast pozostałym żołnierzom rezerwy nada-
wane są przydziały mobilizacyjne na stanowiska służbowe czasu „W”. W przypadku 
braku tożsamości przydziału kryzysowego z mobilizacyjnym, żołnierz NSR otrzymuje 
przydział mobilizacyjny na inne stanowisko służbowe.

Liczba stanowisk służbowych dla żołnierzy z Narodowych Sił Rezerwowych została 
ustalona na poziomie do 20 tys., zatem pożądanym efektem prowadzonych działań 
byłoby pełne ukompletowanie tych stanowisk. Zwrócić należy uwagę, że o przyjęciu 
do NSR decydują również określone wymagania, w tym kwalifikacje zawodowe i inne 
predyspozycje potrzebne w służbie wojskowej. Zatem w prowadzonych działaniach 
w zakresie naboru do NSR stawia się przede wszystkim na jakość uzupełnienia, a nie 
na skalę nadanych przydziałów kryzysowych. Z tego względu duża liczba przeszkolo-
nych ochotników w ramach służby przygotowawczej bez nadanych przydziałów kry-
zysowych oraz rotacja żołnierzy rezerwy w NSR nie jest zjawiskiem odbieranym nega-
tywnie. Przeszkoleni żołnierze rezerwy, nawet w przypadku nieprzyjęcia obowiązków 
w ramach NSR bądź rezygnacji z nich, stanowią wysokiej jakości zasób rezerw osobo-
wych, wykorzystywany w dalszym ciągu na przydziałach mobilizacyjnych i stanowiący 
uzupełnienie Sił Zbrojnych RP w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny.

Odnosząc się do zasadności zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służ-
by wojskowej pragnę wskazać, że tzw. armia „z poboru” przestała spełniać wyzwania 
współczesnych konfliktów zbrojnych, gdyż ich realia oraz aktualne wyposażenie sił 
zbrojnych w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie wymagają od żołnierzy specjalistycznego 
wyszkolenia oraz umiejętności obsługi tego sprzętu, a także profesjonalnego działania 
na polu walki. Okoliczności te legły u podstaw profesjonalizacji wielu armii. Dotyczy 
to także Sił Zbrojnych RP, których uzawodowienie podyktowane było koniecznością 
zwiększenia efektywności realizacji podstawowych zadań w zakresie obrony teryto-
rium państwa, jak również sprostania zadaniom oraz zobowiązaniom przyjętym w ra-
mach członkostwa w NATO.

Uzawodowienie służby wojskowej zaowocowało wyraźnym zwiększeniem się 
sprawności realizacji zadań, zmniejszeniem się awaryjności sprzętu i uzbrojenia oraz 
mniejszym zużyciem środków materiałowych, co w efekcie przyniosło zwiększenie 
racjonalności wykorzystania budżetu obronnego państwa. Już na przestrzeni krót-
kiego okresu obowiązywania tego rodzaju służby, jego wprowadzenie należy ocenić 
jako zasadne. Rozwiązało to bowiem nie tylko istotny problem społeczny w zakresie 
przymusowego poboru kilkudziesięciu tysięcy młodych obywateli, ale też pozwoliło na 
wymierne oszczędności budżetowe oraz rozwój armii – lepiej przygotowanej do dzia-
łania na współczesnym polu walki oraz obsługi wyspecjalizowanego, nowoczesnego 
i zarazem kosztownego sprzętu wojskowego. Jednocześnie utworzenie Narodowych 
Sił Rezerwowych pozwoliło uruchomić i wykorzystać społeczny potencjał obywateli 
w zakresie ochotniczego spełniania obowiązków obronnych.

W zakresie pytania dotyczącego tworzenia systemu rezerw pragnę wskazać, że 
pełny potencjał operacyjny Sił Zbrojnych RP będzie osiągany stopniowo. W przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowej (kryzysu militarnego lub niemilitarnego) powołanie 
do czynnej służby wojskowej żołnierzy NSR pozwala na szybkie zwiększenie stanu 
osobowego jednostek wojskowych Sił Zbrojnych czasu „P”. Ponadto, w sytuacji dal-
szej eskalacji zagrożeń, w celu zwiększenia potencjału sił zbrojnych, przewidywane 
jest wprowadzenie obowiązkowych form służby wojskowej i zarządzenie mobilizacji. 
W konsekwencji tych działań nastąpi pełne uzupełnienie jednostek wojskowych do 
etatu czasu „W” żołnierzami rezerwy. Mechanizmy umożliwiające przywracanie obo-
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wiązkowej służby z poboru, prowadzony proces szkolenia rezerw osobowych oraz ist-
niejący system mobilizacyjny, stanowią gwarancje odpowiedniego wzmocnienia po-
tencjału kadry zawodowej i żołnierzy NSR.

Mając powyższe na uwadze, nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem dotyczącym 
braku systemu rezerw lub postrzeganiem armii okresu wojny przez pryzmat jej li-
czebności w czasie pokoju. Do 2009 r., tj. w czasie obowiązywania zasadniczej służby 
wojskowej, przeszkolono i zgromadzono niezbędne zasoby żołnierzy rezerwy. W latach 
2011–2013 przeszkolono około 30 tys. żołnierzy NSR, w ramach ćwiczeń wojskowych 
rotacyjnych. Corocznie, w ramach służby przygotowawczej, zostaje przeszkolonych 
kilka tysięcy osób. Podkreślić należy też, że od ubiegłego roku wznowiono proces szko-
lenia żołnierzy rezerwy w ramach obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, wprowadzo-
nych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowa-
dzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. poz. 299). W 2013 r. przeszkolo-
no ponad 2,6 tys. żołnierzy rezerwy, w roku bieżącym planuje się przeszkolić ponad 
6,8 tys. żołnierzy, a w kolejnych latach: od ok. 10 tys. – w 2015 r. do ok. 50 tys. 
– w 2017 r. Natomiast o rzeczywistej zdolności Sił Zbrojnych RP do działań podczas 
ewentualnego konfliktu zbrojnego i obrony terytorium kraju decydować będzie ich 
stan po mobilizacyjnym i operacyjnym rozwinięciu.

Odpowiadając na pytanie dotyczące zgrupowania wojsk do reagowania na zda-
rzenia nadzwyczajne informuję, że zgodnie z art. 26 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Siły Zbrojne RP służą 
ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu 
bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Natomiast wykonywanie przedsięwzięć 
w ramach zarządzania kryzysowego oraz w poszczególnych stanach nadzwyczajnych, 
w celu zapewnienia lub przywrócenia określonego wewnętrznego ładu i porządku pu-
blicznego, należy do administracji i instytucji cywilnych, w tym do wyspecjalizowa-
nych w tym zakresie służb, inspekcji i formacji. Udział Sił Zbrojnych RP w tych dzia-
łaniach jest możliwy, a niekiedy wręcz konieczny, jednak ma on wyłącznie charakter 
pomocniczy i jest obwarowany regulacjami prawa. Użycie wydzielonych sił i środków 
Sił Zbrojnych RP w ramach zarządzania kryzysowego, może być realizowane wyłącz-
nie zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1166). W myśl przywołanej ustawy, użycie to następuje na pisemny 
wniosek wojewody, skierowany do Ministra Obrony Narodowej. Natomiast wielkość 
oraz rodzaj wydzielanych sił i środków (również Narodowych Sił Rezerwowych) zależy 
od rodzaju zagrożenia i potrzeb z tym związanych.

Nawiązując do pytania dotyczącego organizacji społecznych o charakterze para-
militarnym, pragnę zauważyć, że funkcjonują one w systemie obronności państwa 
od szeregu lat, a ich rola i realizowane na rzecz obronności zadania są oceniane wy-
soko. Członkowie tych organizacji stanowią potencjalne źródło rezerw osobowych 
w przypadku zagrożenia państwa. Jednak racjonalne wykorzystanie możliwości or-
ganizacji paramilitarnych i ich skorelowanie z realnymi potrzebami Sił Zbrojnych RP 
powinno spełniać oczekiwania resortu obrony narodowej w zakresie zaspokajania fak-
tycznych potrzeb.

W związku z powyższym, wykorzystanie przez siły zbrojne możliwości szkolenio-
wych tych organizacji jest realizowane w wielu płaszczyznach, w tym między innymi 
w obszarze:

– nabywania umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, które wpisują się 
w proces wspomagania wyszkolenia specjalistycznego kandydatów na żołnierzy,

– realizacji zadań w sferze promocji zawodowej służby wojskowej,
– preferencyjnego traktowania osób, które nabyły kwalifikacje przydatne dla Sił 

Zbrojnych RP w procesie naboru do służby wojskowej.
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (podpisanej przez Pre-
zydenta RP w dniu 13 maja br.) zawarto przepis, który będzie umożliwiał skrócenie 
czasu trwania służby przygotowawczej absolwentom szkół (klas) realizujących pro-
gramy innowacyjne lub eksperymentalne z przysposobienia obronnego lub edukacji 
dla bezpieczeństwa. Dotyczy to absolwentów, którzy odbyli w tych szkołach szkolenie 
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odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia w ramach służby przy-
gotowawczej. Warunkiem będzie zawarcie odpowiedniego porozumienia w tej sprawie 
z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, realizujących szkolenie służ-
by przygotowawczej. Porozumienia te będą wymagały – dla ich skutecznej realizacji 
– zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego WP.

Powyższa regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska cywilnego, 
w tym dyrektorów, nauczycieli i uczniów klas o profilu wojskowym, a jednocześnie nie 
narusza interesu sił zbrojnych i kandydatów do NSR niebędących absolwentami klas 
o profilu wojskowym.

Podsumowując pragnę wyrazić przekonanie, że obowiązujące regulacje prawne, 
przyjęte rozwiązania merytoryczne oraz prowadzone przedsięwzięcia, w tym w ramach 
doskonalenia i rozwoju Narodowych Sił Rezerwowych, traktowanych głównie jako 
podsystem uzupełniania Sił Zbrojnych RP, dają rękojmię wykonania zadań nałożo-
nych na polską armię, w tym w zakresie obrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w przypadku takiej potrzeby.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z up. Maciej Jankowski 
PODSEKRETARZ STANU
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Po zapoznaniu się z informacjami pochodzącymi od samorządowców 

i mieszkańców powiatu wadowickiego oraz gminy Andrychów i gmin ościen-
nych zmuszony jestem wyrazić swoje zaniepokojenie i sprzeciw wobec pro-
pozycji zmian rejonów operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego, 
jakie zostały przedstawione w zatwierdzonym przez Pana Ministra „Woje-
wódzkim planie działania systemu Państwowego Ratownictwa Medyczne-
go”. Zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu od dnia 1 kwietnia 2014 r. 
zmniejszony został zespół ratownictwa medycznego typu „S” stacjonujący 
w Andrychowie. Do tej pory stacjonowały tam dwa zespoły ratownictwa 
medycznego: jeden zespół „P” i jeden zespół „S”. Oba spełniały wszystkie 
normy oraz wymagania zawarte w ustawie o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym i załączniku nr 3 do zarządzenia nr 12/2011/DSM prezesa Na-
rodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011 r.

Od początku kwietnia bieżącego roku na terenie całego powiatu wado-
wickiego, o powierzchni ponad 645 km2 i mającego 156 tysięcy mieszkańców, 
stacjonuje tylko jeden zespół ratownictwa medycznego typu „S” – w Wado-
wicach. Mieszkańcy gmin Andrychów oraz Wieprz, stanowiący niemal poło-
wę mieszkańców powiatu, zostali pozbawieni nocnej opieki zespołu ratow-
nictwa medycznego typu „S”. Tymczasem brak obwodnicy i dróg szybkiego 
ruchu powoduje zwiększenie się ilości wypadków na drodze krajowej DK 52 
przecinającej powiat wadowicki. Na terenie gminy Andrychów i gmin sąsied-
nich zlokalizowanych jest wiele zakładów przemysłowych, teren ten ponadto 
bardzo dynamicznie rozwija się turystycznie, co w sposób naturalny zwięk-
sza zagrożenie wypadkowe.

Omawiany obszar jest terenem rozległym, na którym znajduje się duża 
ilość małych miejscowości o trudnym dojeździe. W ciągu minionych dwóch 
lat zespoły zostały zadysponowane do zdarzeń medycznych kilka tysięcy 
razy, dyspozycje te dotyczyły zarówno pory dziennej, jak i pory nocnej, wie-
lokrotnie zdarzenia miały miejsce poza rejonem operacyjnym zespołów.

Do tej pory wykwalifikowana kadra medyczna, wyposażona w no-
woczesny sprzęt, świadczyła usługi dla mieszkańców gminy Andrychów, 
a także gmin i powiatów ościennych. Obydwa andrychowskie zespoły, 
mimo wielu trudności, spełniały wszystkie parametry czasu dotarcia na 
miejsce zdarzenia, wynikające z art. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tymczasem zamiast rozwijać 
dobrze działający system i troszczyć się o niego, ograniczono pracę jednego 
z zespołów.

W przedstawionej sytuacji, ze względu na podniesione uwarunkowania 
i trudności, zmniejszenie liczby zespołów ratownictwa medycznego w gmi-
nie Andrychów będzie niemal na pewno skutkowało obniżeniem jakości 
świadczonych usług medycznych i, co ważne, może powodować bezpośred-
nie zagrożenie pogorszeniem stanu zdrowia i życia ludności wymagającej 
pomocy.

Mając na uwadze przedstawiony problem dotyczący mieszkańców po-
wiatu wadowickiego, stanowczo sprzeciwiam się wprowadzonym zmianom 
i apeluję o przywrócenie dotychczasowego, sprawnie funkcjonującego syste-
mu. Ponadto zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

1. Czy zdaniem Pana Ministra osiągnięte wskutek przedmiotowych 
zmian oszczędności są wartością nadrzędną w stosunku do zagrożenia ży-
cia i zdrowia – a takie zagrożenie niewątpliwie niosą wprowadzone zmiany 
– wielu tysięcy mieszkańców powiatu wadowickiego?

2. Czy ministerstwo, wobec protestu społeczności powiatu wadowickiego 
przeciwko ograniczeniu pracy ZRM w Andrychowie, zamierza podjąć jakieś 
pozytywne działania, dzięki którym cofnięte zostaną poczynione zmiany?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Odpowiedź

Warszawa, 2014.05.09

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora Andrzeja Pająka, złożonego podczas 

53. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r., przesłanego przy piśmie z dnia 
29 kwietnia 2014 r., znak: BPS/043-53-2320-14, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.) planowanie, organizowanie, 
koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zada-
niem wojewody. W ramach realizacji zadania, o którym mowa powyżej i na podstawie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego 
planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji 
kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2011 r. nr 3, poz. 6), 
wojewoda sporządza wojewódzki plan działania systemu, który jest następnie prze-
kazywany Ministrowi Zdrowia celem zatwierdzenia – zgodnie z procedurą określoną 
w art. 21 ww. ustawy. W myśl art. 21 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Plan obejmuje m.in. 
informacje o liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa jednostek systemu, 
tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, w tym 
lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

W świetle powyższego Minister Zdrowia wystąpił do Wojewody Małopolskiego 
z prośbą o zajęcie stanowiska w ww. sprawie. Wojewoda poinformował, iż planowane 
od 1 kwietnia 2014 r. zmiany, w zakresie liczby, rodzajów i rozmieszczenia zespo-
łów ratownictwa medycznego na terenie województwa małopolskiego zostały, zgodnie 
z art. 21 ust. 7 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przekazane 17 grud-
nia 2013 roku do zaopiniowania właściwym jednostkom samorządu terytorialnego. 
Jednostki te zgodnie z zapisami ww. ustawy miały możliwość zgłoszenia swoich uwag 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu aktualizacji planu. Uwzględniane były 
wszystkie opinie wpływające do MUW do czasu podpisania przez Ministra Zdrowia 
planu. Dodatkowo do projektu zmian zapewniono ogólny dostęp, poprzez zamieszcze-
nie go na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie oraz obszerne omówienie w lokalnych mediach.

Wszystkie propozycje przedstawione przez jednostki samorządu terytorialnego, 
dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i inne instytucje 
oraz organizacje były analizowane z wykorzystaniem danych statystycznych dotyczą-
cych interwencji zespołów ratownictwa medycznego.

Zmiany wprowadzone w organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 
w województwie małopolskim – w opinii wojewody – mają na celu zapewnienie rów-
nego dostępu mieszkańców województwa do świadczeń medycznych w rodzaju ratow-
nictwo medyczne.

W drugiej połowie 2011 roku w województwie małopolskim funkcjonowało 
109,5 ZRM, w tym 44 specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego oraz 65,5 pod-
stawowych ZRM. Natomiast wprowadzone od 1 kwietnia 2014 roku zmiany w liczbie, 
rodzaju oraz rozmieszczeniu zespołów ratownictwa medycznego w województwie ma-
łopolskim ujmują funkcjonowanie 114,24 ZRM, w tym 37,62 specjalistycznych ZRM 
oraz 76,62 podstawowych ZRM, co stanowi wzrost o 4,74 ZRM w porównaniu do 
2011 roku.

Zwiększenie ogólnej liczby zespołów ratownictwa medycznego w województwie ma-
łopolskim w 2014 roku możliwe było dzięki oszczędnościom pozyskanym w wyniku 
uruchomienia na terenie województwa Skoncentrowanych Dyspozytorni Medycznych 
w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym oraz w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Tarnowie.
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Tym samym zmniejszenie liczby zespołów ratownictwa medycznego w Andrycho-
wie przy jednoczesnym uruchomieniu dodatkowych zespołów ratownictwa medyczne-
go na obszarze całego województwa jest działaniem na rzecz racjonalizacji oraz opty-
malizacji funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Małopolsce.

W powiecie wadowickim łącznie funkcjonuje 5 zespołów ratownictwa medycznego 
(ZRM), w tym dwa specjalistyczne ZRM. W samym Andrychowie funkcjonują 2 zespo-
ły ratownictwa medycznego – podstawowy oraz specjalistyczny. Z przeprowadzonych 
analiz wynika, iż specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego w godzinach 19–7, 
średnio, w okresie styczeń – czerwiec 2013, tylko przez 1 h 30 minut był w akcji, 
co jest poniżej średniej przyjętej dla województwa. Natomiast podstawowy zespół ra-
townictwa medycznego w tym samym okresie w godzinach 19–7, przebywał w akcji 
1 h 46 minut co również świadczy o niskim jego wykorzystaniu w nocy. Z analizy doty-
czącej wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w okresie od stycznia do czerwca 
2013 r., wynika, że czas, w którym oba zespoły ratownictwa medycznego stacjonujące 
w Andrychowie (tj. specjalistyczny i podstawowy) były w akcji stanowi ogółem 17% 
czasu zakontraktowanego przez NFZ. W podziale na dzień i noc odsetek ten wynosi 
odpowiednio 18% i 14%.

Ponadto Wojewoda zwrócił uwagę, że po zmianach obszar działania zespołów ra-
townictwa medycznego w Andrychowie, w godzinach 19–7 będzie w dalszym ciągu 
zabezpieczony przez 1 ZRM. Natomiast w sąsiedztwie Andrychowa, w odległości około 
12 km, stacjonują dwa zespoły ratownictwa medycznego w Wadowicach, które będą 
stanowić w porze nocnej ewentualne wsparcie dla Andrychowa.

Niezależnie od powyższego informuję, że Wojewoda planując rozmieszczenie ze-
społów ratownictwa medycznego na terenie województwa powinien uwzględniać pa-
rametry czasów dotarcia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym. Rozlokowanie zespołów ratownictwa medycznego w wojewódz-
twie spełnia wymogi ustawowe, gdy jest zachowana przede wszystkim badana przez 
wojewodów wartość mediany czasów dojazdu w skali miesiąca. Natomiast wszelkie 
uśrednione dane dot. funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego stanowią 
dodatkowe parametry do oceny rozmieszczenia ZRM. Należy tu bowiem brać pod 
uwagę również gęstość zaludnienia, powierzchnię województwa, obecność miejsc 
szczególnie niebezpiecznych, obszary wodne, możliwość organizacji miejsc stacjono-
wania ZRM w terenie itp.

Dla województwa małopolskiego mediany czasów dotarcia w poszczególnych la-
tach od 2007 do 2012 r. były zachowane, natomiast w 2013 r. parametr ten był nie-
znacznie podwyższony (w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców mediana wynosiła 
9 min – norma do 8 min, a poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców wynosiła 
13 min – norma do 15 min).

Dodać jednak trzeba, że zbierany na potrzeby bieżących analiz wskaźnik liczby 
wyjazdów ZRM przekraczających max. czas dojazdu w stosunku do całkowitej liczby 
wyjazdów (ustawa nie przewiduje obligatoryjnego zbierania takich danych) w roku 
2013, w województwie małopolskim, zmniejszył się o 3% w stosunku do roku 2012. 
W związku z powyższym można przyjąć, że wprowadzone przez Wojewodę Małopol-
skiego zmiany w zakresie liczby i rozmieszczenia (miejsc stacjonowania) zespołów ra-
townictwa medycznego w województwie małopolskim wpływają na poprawę parame-
trów czasu dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia.

Pismem z dnia 31 stycznia 2014 r. Minister Zdrowia zatwierdził Aktualizację Nr 6 
do Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 
dla województwa małopolskiego ujmującą funkcjonowanie:

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

∙ od dnia 1 stycznia 2015 r. i dalej łącznie 114,24, w tym: 37,62 ZRM S i 76,62 
ZRM P

w ramach dwóch rejonów operacyjnych (od dnia 1 kwietnia 2014 r.), tj.:
1. rejon krakowski (nr 1201) obejmujący powiaty: krakowski i Miasto Kraków, 

chrzanowski, miechowski, proszowicki, wadowicki, olkuski, wielicki, oświęcim-
ski, bocheński, brzeski, tarnowski i Miasto Tarnów, dąbrowski,
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2. rejon karpacki (nr 1202), obejmujący powiaty: nowosądecki i Miasto Nowy 
Sącz, suski, gorlicki, limanowski, tatrzański, myślenicki, nowotarski.

Powyższe powinno dodatkowo wpłynąć na poprawę czasów dojazdu ZRM w woje-
wództwie małopolskim.

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

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

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, 
do ministra finansów Mateusza Szczurka oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, 

ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

W związku ze stwierdzonym w trakcie konsultacji społecznych proble-
mem dotyczącym interpretacji i praktycznego stosowania przepisów nor-
mujących materię funkcjonowania rodzinnych domów pomocy społecznej 
zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie formy prawnej regulującej 
prowadzenie tego typu działalności.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 182 ze zm.) w przypadku braku moż-
liwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba 
wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób 
może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu 
pomocy. W myśl ust. 2 wspomnianego przepisu rodzinny dom pomocy sta-
nowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez 
osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech 
i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z po-
wodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie.

Stosownie do §4 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki spo-
łecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (DzU 
z 2012 r., poz. 710) w rodzinnym domu pomocy prowadzonym przez osobę 
fizyczną usługi bytowe i opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez tę 
osobę, a w przypadku rodzinnego domu pomocy społecznej prowadzonego 
przez organizację pożytku publicznego usługi te są realizowane przez osobę 
kierującą rodzinnym domem pomocy, która zamieszkuje w rodzinnym domu 
pomocy. Zgodnie z §4 ust. 3 tego rozporządzenia sposób świadczenia usług 
bytowych i opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy jest ustalany w formie 
pisemnej z osobą korzystającą z usług rodzinnego domu pomocy, jej pełno-
mocnikiem lub opiekunem prawnym przed skierowaniem do tego domu.

Z przedstawionych informacji wynika, że żaden przepis nie określa for-
my prowadzenia rodzinnego domu pomocy, tymczasem w praktyce tego typu 
usługi opiekuńcze świadczone są nie przez osoby fizyczne, ale przez przed-
siębiorców, to jest osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zainteresowani, pytani o motywy takiego sposobu uregulowania kwe-
stii dotyczących prowadzenia rodzinnego domu pomocy, niejednokrotnie od-
powiadają, że są przekonani o konieczności uzyskania wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej, co jest warunkiem sine qua non zawarcia umowy 
z miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie.

Pragnę zauważyć, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 672 
ze zm.) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, 
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wy-
dobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana 
w sposób zorganizowany i ciągły. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem są-
dowoadministracyjnym dla uznania określonej przedmiotowo działalności 
za działalność gospodarczą konieczne jest łączne zaistnienie trzech jej cech 
funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania formalnego (czyli wyboru 
formy prawnej przedsiębiorczości) oraz ciągłości. Brak którejkolwiek z nich 
oznacza zaś, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do katego-
rii działalności gospodarczej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Po 374/08, 
LEX nr 550514). Niemniej jednak kwestią priorytetową dla oceny, że dany 
podmiot wykonuje działalność gospodarczą, jest stwierdzenie zarobkowe-
go charakteru tej działalności (por. wyrok NSA z dnia 24 listopada 2011 r., 
sygn. akt II GSK 1219/10, LEX nr 1102977).

Mając powyższe na uwadze, podkreślić trzeba, że specyfika prowadze-
nia rodzinnego domu pomocy wyłącza jakąkolwiek działalność zarobkową 
osób podejmujących się świadczenia tego typu usług. Odpada tym samym 
konstytutywny element działalności gospodarczej umożliwiający wpis takich 
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podmiotów do CEIDG. Co więcej, swoiste narzucanie konieczności uzyskania 
statusu przedsiębiorcy osobom podejmującym się trudnej misji prowadze-
nia rodzinnego domu pomocy pociąga za sobą dodatkowe ciężary publicz-
noprawne i formalności w postaci koniecznego wykazywania na przykład 
dochodów z prowadzenia rodzinnego domu pomocy, co w świetle przepisów 
ustawy o pomocy społecznej wydaje się sprzeczne z ideą prawną tej usługi. 
Dodatkowym zagadnieniem jest pytanie o opodatkowanie usług świadczo-
nych w ramach rodzinnego domu pomocy (na przykład VAT) i dopuszczal-
ność ich fakturowania.

Pomimo niezwykle utylitarnej roli rodzinnych domów pomocy – de fac-
to odciążających gminy w obowiązkach zapewnienia osobom w podeszłym 
wieku i osobom niepełnosprawnym pomocy o wysokim standardzie (z wyłą-
czeniem uzupełniających dopłat) – zainteresowanie tworzeniem domów jest 
wciąż niezadowalające. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest właśnie ów formalizm w świadczeniu wspomnia-
nych usług.

W związku z sygnalizowanymi problemami proszę o udzielenie odpowie-
dzi na następujące pytania.

1. Czy prowadzenie rodzinnego domu pomocy jest formą działalności 
gospodarczej?

2. Czy uzyskanie przez osoby fizyczne wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej jest warunkiem koniecznym zawierania z organami samorzą-
du umów o utworzenie wymienionych domów?

3. W przypadku udzielenia twierdzących odpowiedzi na poprzednie py-
tania, proszę o informację o tym, jakie przepisy statuują obowiązek uzyska-
nia statusu przedsiębiorcy.

4. Czy podstawą korzystania z pomocy innych osób w prowadzeniu ro-
dzinnego domu pomocy, o której mowa w §4 ust. 4 rozporządzenia, powinien 
być stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny nawiązany z taką osobą, 
czy dopuszczalne są formy nieodpłatnej współpracy, na przykład w ramach 
wolontariatu?

5. Czy osoba fizyczna tworząca rodzinny dom pomocy w przypadku, 
kiedy nie chciałaby prowadzić go w formie działalności gospodarczej, ma 
możliwość dobrowolnego zgłoszenia się do objęcia obowiązkiem ubezpiecze-
nia społecznego i odprowadzania składek? Kto w takiej sytuacji byłby płat-
nikiem składek i jaka byłaby podstawa wymiaru składek?

6. Czy osoby prowadzące rodzinne domy pomocy mają obowiązek ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cywilnej? W przypadku odpowiedzi nega-
tywnej na to pytanie, proszę o informację o tym, kto ponosiłby odpowiedzial-
ność za szkody wyrządzone pensjonariuszom, spowodowane na przykład 
wypadkiem (upadek ze schodów etc.) bez udziału osób trzecich?

Pragnę zauważyć, że problematyka dotycząca prowadzenia rodzinnych 
domów pomocy w formie działalności gospodarczej była jedną z kwestii po-
ruszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 
10 marca 2014 r., znak: DPS-VII-074-1516-ZG-14/14 stanowiącym odpo-
wiedź na pytanie uczestników I Krajowego Zjazdu Rodzinnych Domów Po-
mocy (vide pismo z dnia 9 lutego 2014 r.). Niemniej jednak – poza kilkoma 
lakonicznymi sformułowaniami odnoszącymi się wyłącznie do faktu two-
rzenia rodzinnych domów pomocy przez przedsiębiorców – ministerstwo nie 
wyjaśniło zasygnalizowanych problemów, poprzestając na spostrzeżeniu, 
iż „rodzinny dom pomocy jest realizowany na bazie przygotowanej przez 
przedsiębiorcę” i jego formuła sprowadza się do „kupowania przez samo-
rząd gminny usługi u osoby lub podmiotu sprzedającego taką usługę”.

Przedstawione zagadnienia mają istotne znaczenie praktyczne dla osób 
prowadzących rodzinne domy pomocy, jak również mogą okazać się istot-
nym problemem wymagającym podjęcia prac legislacyjnych w omawianym 
zakresie.

Jan Rulewski
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Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 26 maja 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy piśmie Pana Marszałka z dnia 29 kwietnia br. 

znak BPS/043-53-2321-MPPS/14, oświadczeniem Pana Senatora Jana Rulewskie-
go w sprawie przepisów dotyczących funkcjonowania rodzinnych domów pomocy, 
uprzejmie informuję, że: zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. rodzinny 
dom pomocy jest formą całodobowej usługi opiekuńczej, realizowanej w ramach za-
dań własnych gminy, która dokonuje wyboru rodzaju świadczeń z punktu widzenia 
potrzeb swoich mieszkańców oraz efektywności i kosztów.

Forma usług opiekuńczych w postaci rodzinnego domu pomocy jest próbą budo-
wania w polskim systemie pomocy społecznej, ogniwa pośredniego pomiędzy usługą 
opiekuńczą świadczoną w miejscu zamieszkania a całodobową placówką specjali-
stycznego wsparcia jaką jest dom pomocy społecznej. Starzejąca się populacja wy-
maga tworzenia wachlarza usług, zwłaszcza dla osób starszych, mających problemy 
z samodzielną egzystencją, a niewymagających jeszcze umieszczenia w domu pomocy 
społecznej, pośrednich form wsparcia. Taką pośrednią formą jest właśnie rodzinny 
dom pomocy, który świadczy usługi bytowe i opiekuńcze na poziomie określonego 
standardu w kameralnych warunkach rodzinnych dla nie więcej niż 8 osób jednocześ-
nie, budując warunki i atmosferę zbliżoną do naturalnej rodziny.

Minister Polityki Społecznej w rozporządzeniu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie 
rodzinnych domów dookreślił standard, rodzaj i zakres usług bytowych i opiekuń-
czych rodzinnego domu, odpłatności i nadzoru nad rodzinnymi domami, wskazując 
potrzebę dostosowania usług do indywidualnych potrzeb i możliwości osób w nim 
przebywających.

Idea rodzinnych domów pomocy zakłada budowanie wsparcia w tej formie pomocy 
w warunkach rodziny lub w przypadku organizacji pozarządowej w warunkach mak-
symalnie zbliżonych do warunków rodziny, ponieważ osoba kierująca domem, jest zo-
bowiązana do zamieszkania z osobami, w stosunku do których realizowane jest wspar-
cie. Stąd również zapis w cytowanym wyżej rozporządzeniu, że rodzinny dom ma być 
usytuowany w domu jednorodzinnym, który zgodnie z prawem budowlanym jest bu-
dynkiem wolnostojącym lub budynkiem w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, sta-
nowiącym konstrukcyjnie jedną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej 
niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego użytkowego 
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Zaznaczenie w treści rozporządzenia konieczności usytuowania rodzinnego domu 
pomocy w budynku jednorodzinnym, który jest własnością lub jest wynajmowany 
przez osobę prowadzącą, ale zakres umowy daje rękojmię stabilności funkcjonowania 
rodzinnego domu pomocy, miało na celu przeciwdziałać niepożądanym praktykom 
prowadzenia w jednym miejscu różnej działalności i wyeliminowanie np. wynajęcia 
budynku na krótki okres czasu i konieczność zabezpieczenia opieki osobom przeby-
wającym w takim domu w przypadku wymówienia umowy najmu, które nie mają nic 
wspólnego z tworzeniem warunków rodzinnych lub zbliżonych do rodzinnych.

Rodzinny dom pomocy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu przepisów 
ustawy o pomocy społecznej, a formą usług opiekuńczych świadczonych w środowi-
sku lokalnym, dlatego wszystkie kwestie związane z jego funkcjonowaniem powin-
ny być rozstrzygnięte na poziomie umowy jaką zawiera osoba prowadząca z gminą, 
na terenie której usytuowany jest rodzinny dom pomocy. Nie ma jednak przeszkód 
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prawnych, aby z usług jednego rodzinnego domu pomocy korzystały ościenne gminy 
kierując do takiego domu swoich mieszkańców, zawierając w tym zakresie stosowne 
porozumienia z gminą prowadzącą w trybie administracyjno-prawnym.

Warunkiem koniecznym, w ocenie resortu, jest posiadanie przez osobę lub pod-
miot prowadzący umowy z gminą, na terenie której usytuowany jest dom oraz prze-
strzeganie zasady przeznaczenia rodzinnego domu dla maksymalnej liczby 8 miesz-
kańców, niezależnie od faktu z ilu gmin się wywodzą.

Odpowiadając na wątpliwość Pana Senatora czy prowadzenie rodzinnego domu 
pomocy jest działalnością gospodarczą, należy uznać, że przepisy ustawy o pomocy 
społecznej nie odnoszą się do tej kwestii, pozostawiając gminie rozstrzygnięcie w ra-
mach prawa ogólnie stosowanego. Niemniej jednak, pozwolę sobie przywołać stanowi-
sko Ministra Gospodarki w tej sprawie, który wyraził następujący pogląd:

„Sprawy dotyczące podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospo-
darczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji 
publicznej w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej (l) z IJ. z 2013, poz. 672 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą SDG”. 
Dodatkowo, podejmując działalność gospodarczą należy spełnić wymogi wynikające 
z przepisów znajdujących się w innych ustawach szczegółowych, regulujących dany 
rodzaj działalności publicznej.

Definicję przedsiębiorcy zawiera art. 4 ustawy SDG, który tym samym wyznacza 
podmiotowy zakres stosowania ustawy SDG. Zgodnie z ww. normą przedsiębior-
cą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka administracyjna niebędąca osobą 
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we włas-
nym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólni-
ków spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
Ww. podmioty, aby mogły nabyć status przedsiębiorcy, muszą wykonywać działal-
ność gospodarczą.

Zgodnie z art. 2 ustawy SDG działalnością gospodarczą jest zarobkowa działal-
ność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie 
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób 
zorganizowany i ciągły. Wobec powyższego tylko łączne spełnienie przesłanek okreś- 
lanych w art. 2 ustawy SDG tzn. zarobkowości, zorganizowania oraz ciągłości 
pozwala uznać dany rodzaj działalności za działalność gospodarczą, a osobę wy-
konującą taką działalność za przedsiębiorcę. Norma art. 2 ustawy SDG stanowi 
definicję legalną działalności gospodarczej co oznacza, iż powinna być ona traktowana 
jako powszechnie obowiązujące rozumienie tego pojęcia w polskim systemie praw-
nym, wiążące zarówno dla ustawodawcy, jak i organów wykonawczych oraz sądowni-
czych, co potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 2 lutego 2009 r. (sygn. 
akt V T<K 330/08, Prok.i Pr. – wkł. 2009/6/17).

Mając powyższe na uwadze, w opinii Ministerstwa Gospodarki przesłanki okreś- 
lone w art. 2 ustawy SDG powinny wynikać z przepisów ustaw szczegółowych, regu-
lujących dany rodzaj działalności, tj. w przedmiotowym przypadku z ustawy z dnia 
12 marca 2012 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

Jednocześnie, podstawowym obowiązkiem osoby fizycznej, która zamierza wyko-
nywać działalność gospodarczą na terytorium RP, jest złożenie wniosku o wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo założenie 
spółki prawa handlowego i uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS) (art. 14 ust. 1 i 2 ustawy SDG), co w opinii Ministerstwa 
Gospodarki jest momentem konstytuującym status przedsiębiorcy”.

Ponadto, jeśli osoba prowadząca korzysta z pomocy innych osób, to możliwym jest 
wykonywanie tych czynności w ramach wolontariatu.

Obowiązujące przepisy nie nakładają na osobę prowadzącą konieczności zawiera-
nia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, niemniej jednak zasadnym 
jest aby osoba prowadząca rodzinny dom pomocy, wykazując się przezornością mię-
dzy innymi ze względu na przykłady jakie podaje Pan Senator w oświadczeniu ko-
rzystała z dobrowolnego ubezpieczenia, chroniąc się przed ewentualnymi skutkami 
nieprzewidzianych zdarzeń.
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Reasumując, wyrażam duże zadowolenie, że idea powstawania w gminach rodzin-
nych domów pomocy, przekłada się na działania praktyczne, mogę jedynie ubolewać, 
że dynamika tego procesu jest wolniejsza niż należałoby się spodziewać, biorąc pod 
uwagę walory i niższy koszt niż koszt za pobyt w domu pomocy społecznej. Moim 
zdaniem ta forma pomocy szczególnie zasługuje na upowszechnienie, które umożliwi 
osobom wymagającym całodobowej opieki na terenie całego kraju wybór pomiędzy 
domem pomocy społecznej, a rodzinnym domem pomocy.

Natomiast regulacje prawne powinny umożliwiać swobodne dopasowanie prowa-
dzonej działalności do potrzeb samorządu terytorialnego, który ustali z osobą prowa-
dzącą szczegółowe warunki świadczenia usługi, które znajdą odzwierciedlenie w za-
wartej umowie.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Elżbieta Seredyn

Stanowisko 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 6.05.2014 r.

Pan 
Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy 
i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
w związku z przesłanym przez Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przy 

piśmie z dnia 28 kwietnia 2014 r. znak: BPS/043-53-2321-MF/14, oświadczeniem 
złożonym przez Senatora RP Pana Jana Rulewskiego podczas 53. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie funkcjonowania rodzinnych domów pomocy 
społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – przekazuję w załączeniu tekst oświadczenia – 
do załatwienia zgodnie z właściwością.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk
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Stanowisko 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 15 maja 2014 r.

Pan 
Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy 
i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
w związku z przekazanym przez Wicemarszałka Senatu Panią Marię Pańczyk-  

-Pozdziej, przy piśmie z dnia 28 kwietnia 2014 r., znak: BPS/043-53-2321-MG/14, 
oświadczeniem złożonym przez senatora RP Pana Jana Rulewskiego podczas 53. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r., w sprawie prowadzenia rodzinnych 
domów pomocy społecznej, uprzejmie przekazuję wkład do odpowiedzi na przedmio-
towe oświadczenie.

W zakresie właściwości Ministra Gospodarki pozostaje udzielenie odpowiedzi 
na pytanie trzecie, dotyczące przepisów statuujących obowiązek uzyskania statusu 
przedsiębiorcy.

Sprawy dotyczące podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospo-
darczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji 
publicznej w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą SDG”. 
Dodatkowo, podejmując działalność gospodarczą należy spełnić wymogi wynikające 
z przepisów znajdujących się w innych ustawach szczegółowych, regulujących dany 
rodzaj działalności gospodarczej. Przepisy te pozostają we właściwości różnych orga-
nów administracji publicznej.

Definicję przedsiębiorcy zawiera art. 4 ustawy SDG, który tym samym wyznacza 
podmiotowy zakres stosowania ustawy SDG. Zgodnie z ww. normą przedsiębior-
cą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka administracyjna niebędąca osobą 
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we włas-
nym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólni-
ków spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
Ww. podmioty, aby mogły nabyć status przedsiębiorcy, muszą wykonywać działal-
ność gospodarczą.

Zgodnie z art. 2 ustawy SDG działalnością gospodarczą jest zarobkowa działal-
ność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie 
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób 
zorganizowany i ciągły. Wobec powyższego tylko łączne spełnienie przesłanek określo-
nych w art. 2 ustawy SDG tzn. zarobkowości, zorganizowania oraz ciągłości pozwala 
uznać dany rodzaj działalności za działalność gospodarczą, a osobę wykonującą taką 
działalność za przedsiębiorcę. Norma art. 2 ustawy SDG stanowi definicję legalną 
działalności gospodarczej, co oznacza, iż powinna być ona traktowana jako powszech-
nie obowiązujące rozumienie tego pojęcia w polskim systemie prawnym, wiążące za-
równo dla ustawodawcy, jak i organów wykonawczych oraz sądowniczych, co potwier-
dził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 2 lutego 2009 r. (sygn. akt V KK 330/08, 
Prok. i Pr. – wkł. 2009/6/17).

Mając powyższe na uwadze, w opinii Ministerstwa Gospodarki przesłanki okreś- 
lone w art. 2 ustawy SDG powinny wynikać z przepisów ustaw szczegółowych, regu-
lujących dany rodzaj działalności, tj. w przedmiotowym przypadku z ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

Jednocześnie, podstawowym obowiązkiem osoby fizycznej, która zamierza wyko-
nywać działalność gospodarczą na terytorium RP, jest złożenie wniosku o wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo założenie 
spółki prawa handlowego i uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
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Rejestrze Sądowym (KRS) (art. 14 ust. 1 i 2 ustawy SDG). W opinii Ministerstwa 
Gospodarki wpis do CEIDG albo do rejestru przedsiębiorców w KRS jest momentem 
konstyuującym status przedsiębiorcy.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Mariusz Haładyj 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej

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

Szanowna Pani Minister!
Budowa drogi ekspresowej S19 jest dla Podkarpacia ogromną szansą 

na przyspieszenie rozwoju tego regionu. Sprawna infrastruktura drogowa 
jest niewątpliwym magnesem pozwalającym skutecznie przyciągać przed-
siębiorstwa dające zatrudnienie. Podkarpacie to jeden z regionów o najwyż-
szym wskaźniku osób bezrobotnych, dlatego każde działanie umożliwiające 
pozyskiwanie inwestorów jest na wagę złota. Budowa drogi S19 koncentruje 
w tym sensie starania wszystkich zainteresowanych, począwszy od rządu 
poprzez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego aż po lokalne 
społeczności, bowiem dostępność komunikacyjna regionu zwiększa jego 
atrakcyjność i szansę na powstanie nowych miejsc pracy.

Konieczna budowa drogi nie może być realizowana wbrew mieszkań-
com, którzy są najbardziej zainteresowani jej powstaniem. Ministerstwo 
wraz z GDDKiA powinny dążyć do wyboru najkorzystniejszego wariantu 
przebiegu trasy, czyli takiego wariantu, który z punktu widzenia technicz-
nego, ruchowego, ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego będzie 
najbardziej efektywny.

Występując wielokrotnie na posiedzeniach Senatu i nalegając na wy-
bór wariantu nieingerującego szczególnie w ludzki dobytek, powodującego 
jak najmniejsze szkody związane z wyburzaniem domostw i przesiedla-
niem mieszkańców, a także dokonywanego z szacunkiem dla miejsc kul-
tu naszej wiary, otrzymywałam odpowiedź, że wariant WS 9 jest w tym 
względzie najkorzystniejszy. Świadczy o tym choćby ostatnia odpowiedź na 
moje oświadczenie w tej sprawie z dnia 10 stycznia 2014 r., znak DDA5DK-
0701-3797/14 autorstwa sekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury 
i rozwoju, pana Zbigniewa Rynasiewicza. Minister Rynasiewicz uzasadnia, 
że „wyboru wariantu WS 9 dokonano na podstawie wielokryteriowej anali-
zy porównawczej wariantów przebiegu drogi z uwzględnieniem kryteriów: 
technicznego, ruchowego, ekonomicznego, społecznego i środowiskowego”. 
Również zdaniem lokalnych społeczności (z wyjątkiem mieszkańców Jeżo-
wego-Podgórze, którzy walczą o ominięcie swoich zabudowań i bezkolizyjną 
budowę tej drogi, wariant WS 9 jest do przyjęcia.

Rekomendacja powoływanej przez GDDKiA Komisji Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych dotycząca wariantu WS 9 miała wyraźne przesłanki, jednak 
z ostatnich informacji wynika, że GDDKiA zmieniła przebieg trasy i wariant 
WS 9 zastąpiła wariantem pierwotnie WS 5, a obecnie WS 5j, który, zdaniem 
mieszkańców Zarzecza, Nowej Wsi, Borowiny i Nowosielca, naraża te miej-
scowości na wyburzenia domostw, przesiedlenia oraz stanowi zagrożenie 
dla ujęć wody. Mieszkańcy tych miejscowości utworzyli specjalne społeczne 
komitety i w ten sposób chcą wpłynąć na powrót do bezkolizyjnego dla tych 
miejscowości wariantu WS 9. W pismach kierowanych do GDDKiA przed-
stawiają konkretne argumenty przemawiające za przebiegiem trasy zgodnie 
z wcześniejszymi założeniami. Wariant WS 5j nie zmienia w ogóle położenia 
sołectwa Jeżowe-Podgórze, więc w tym przypadku nadal zachodzi kolizja 
z zabudowaniami.

W związku z tą sytuacją proszę Panią Minister o przedstawienie szcze-
gółowych informacji odnośnie do wyboru wariantu przebiegu trasy S19 na 
odcinku Nisko (węzeł Zapacz) – Sokołów Małopolski oraz przesłanek, na 
podstawie których takiego wyboru dokonano. Proszę również o informację 
o tym, na czyj wniosek nastąpiła zmiana i obecnie brany jest pod uwagę 
wariant WS 5j.

Z poważaniem 
Janina Sagatowska
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Odpowiedź

Warszawa, 6 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 28 kwietnia br. (znak: BPS/043- 

-53-2322/14) oświadczenie złożone przez senator Janinę Sagatowską podczas 
53. posiedzenia Senatu RP w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-19, informuję 
co następuje.

Odnosząc się do kwestii wariantu przebiegu przedmiotowej drogi należy 
wskazać, że na etapie prac przygotowawczych przeprowadzona została wielokry-
terialna analiza porównawcza wariantów przebiegu drogi z uwzględnieniem kry-
teriów: technicznego, ruchowego, ekonomicznego, społecznego i środowiskowe-
go. Zgodnie z jej wynikami we wniosku z dnia 17 maja 2013 r. o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, złożonym do Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) został rekomendowany wariant WS-9 
przebiegu drogi ekspresowej S19 na odcinku Nisko (węzeł Zapacz) – Sokołów 
Małopolski.

W związku z liczną korespondencją oraz uwagami ze strony przedstawicieli władz 
samorządowych oraz innych zainteresowanych podmiotów (stowarzyszeń), we wrześ-
niu 2013 r. GDDKiA zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli m.in.: Rady 
Powiatu Niżańskiego, Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Rady Miejskiej w Nisku, Bur-
mistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Nisku, Gminy Kamień, Gminy Jeżowe, Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Społecznego 
Komitetu Sołectwa Jeżowe Podgórze oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej. 
Wynikiem przedmiotowego spotkania było zlecenie przez GDDKiA wykonawcy do-
kumentacji przeprowadzenie dodatkowych analiz, w tym ponowne przeprowadzenie 
analizy wielowariantowej i ekonomicznej. Opracowania takie zostały wykonane i na 
ich podstawie GDDKiA podjęła decyzję o zmianie rekomendacji wariantu przebiegu 
drogi do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na od-
cinku od Niska (węzeł „Zapacz”) do Sokołowa Młp. na wariant WS-5J (o całkowicie 
nowym przebiegu od węzła „Zapacz” do rejonu MOP-ów Kamień i Jeżowe). Wniosek 
zawierający przedmiotową zmianę rekomendacji został złożony do RDOŚ w Rzeszowie 
w lutym 2014 r.

Reasumując należy wskazać, że zmiana rekomendacji w zakresie przebiegu drogi 
ekspresowej S-19 na odcinku Nisko – Sokołów Młp. w części tego odcinka, zosta-
ła zainicjowana przez przedstawicieli władz samorządowych, nie zaś przez inwestora 
(GDDKiA).

Jednakże należy ponownie wskazać, że w kwestii problematyki przebiegu przed-
miotowej drogi, jej kształtu oraz powiązania z siecią dróg krajowych zastosowanie 
mają przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). 
Zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeń-
stwa w postępowaniu, dzięki czemu wszystkie zainteresowane podmioty mogą skła-
dać wnioski dotyczące przedmiotu postępowania.

Konkluzje zawarte w dokumentacji przygotowanej przez GDDKiA i zawarte we 
wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji stanowią jedynie rekomendację preferowa-
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nego wariantu przebiegu drogi. Ostateczny przebieg przedmiotowej drogi określony 
zostanie w decyzji organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
czyli Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Henryka Górskiego

skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa

Szanowny Panie Prezesie!
Uprzejmie dziękujemy za zaangażowanie Pana Prezesa w rzetelne wyja-

śnienie kwestii ksiąg procedur programu SAPARD. Pozostajemy zobowiązani 
w związku z udzieleniem rzeczowych odpowiedzi. Jednakże pozwolimy so-
bie zwrócić się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie kilku kwestii.

Otóż w Raporcie rocznym z realizacji programu SAPARD za okres 1 stycz-
nia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r. przygotowanym na podstawie art. 8 roz-
dział B Wieloletniej Umowy Finansowej, opublikowanym dnia 29 czerwca 
2006 r. przez ministerstwo rolnictwa, znajduje się następująca informacja 
dotycząca kontroli przeprowadzonych w BOW OR przez Sekcję Kontroli Tech-
nicznej Departamentu Wsparcia SAPARD i Funduszy Strukturalnych ARiMR: 
„W minionym roku przeprowadzono 269 kontroli poprawności wykonywa-
nia wizytacji terenowych. Wynikiem negatywnym zakończyło się 20 kontroli. 
Stwierdzono następujące uchybienia popełnione przez pracowników BOW: 
(…) stosowanie niewłaściwych druków raportów i załączników do raportów; 
(…) niepodpisywanie raportów po zakończeniu wizytacji”. Dalej czytamy: „Po 
zakończeniu kontroli wydano stosowne zalecenia, których wykonanie spraw-
dzono przy kolejnym pobycie w danym BOW. Między innymi powtórzono kilka 
wizytacji terenowych przy obowiązkowym udziale kierowników sekcji oraz 
ponownie przeszkolono pracowników z obowiązujących procedur wizytacji 
terenowych. Wyniki kontroli nie miały negatywnych konsekwencji dla benefi-
cjentów z wyjątkiem stwierdzenia zakupu towarów pochodzących spoza UE. 
W takich przypadkach zredukowano wysokość pomocy finansowej”.

Wynika z tego jednoznacznie, że zarówno stosowanie niewłaściwych 
druków DT10/R/1 (raportów z wizytacji), jak i brak podpisów na tych ra-
portach traktowano jako istotne uchybienie i prawdopodobnie tej rangi na-
ruszenia procedur skutkowały koniecznością ponownego przeprowadzenia 
wizytacji. Jest to zupełnie zrozumiałe, skoro w księdze procedur KP-09-700- 
-ARiMR/10/z na stronie nr 25 (dokument ten ma 244 strony) pkt 9 „Raport 
z wizytacji terenowej” w ppkcie 2 znajduje się wymóg, iż „raport sporządzo-
ny jest na formularzu (druk DT10/R/1)”, zaś w ppkcie 7 – że „niepodpisanie 
raportu z wizytacji terenowej przez wnioskodawcę/beneficjenta jest równo-
znaczne z niewykonaniem wizytacji terenowej”.

Z związku z powyższym nasuwają się następujące pytania.
1. Co się działo, jeżeli z powodów leżących po stronie ARiMR SOWP OR 

nie mógł przeprowadzić ponownej wizytacji celem korekty tych uchybień, 
zaś beneficjent zrealizował w pełni umowę?

2. Co się działo, jeżeli pomimo użycia druków z nieaktualnych ksiąg pro-
cedur doszło do wypłacenia dotacji (gdy popełniony błąd jest odwracalny 
choćby poprzez przeprowadzenie ponownej wizytacji, mamy do czynienia 
z uchybieniem zatwierdzonej procedurze, ale wypłacenie na tej podstawie 
dotacji wydaje się mieć już zupełnie inny ciężar gatunkowy niż uchybienie)?

3. Jakie konsekwencje dla osób zaangażowanych w rozpatrywanie 
takiego wniosku o płatność mogło mieć wypłacenie dotacji pomimo powyż-
szych uchybień?

4. Czy dopuszczalne były zamiana przez pracownika agencji wypełnio-
nego i podpisanego przez beneficjenta formularza DT10/R/1 pochodzącego 
z nieaktualnej księgi procedur na aktualny, złożenie podpisów zamiast bene-
ficjenta i dalsze procedowanie wniosku o wypłatę dofinansowania?

Odnośnie do odpowiedzi Pana Prezesa na wątpliwości związane 
z pktem 2, zawarte w piśmie z dnia 27 lutego 2014 r., iż „niedozwolone było 
takie korzystanie z druków oraz formularzy znajdujących się w książkach 
procedur, które mogłyby doprowadzić do weryfikacji wniosku w sposób nie-
zgodny z prawem”, mamy pytanie. Czy zgodne z prawem było dokonanie 
przez pracownika agencji zamiany druku formularza w obszarze zatwier-
dzonej treści, skoro działalność agencji podlega prawu administracyjnemu, 
którego naczelną zasadą jest to, że organy i instytucje państwa działają 
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w granicach i na podstawie prawa, to jest mogą wykonywać tylko takie 
działania, które są w prawie wyraźnie wskazane (niedopuszczalność do-
mniemania), zaś akceptacja ksiąg procedur w procesie akredytacji przez 
nadzór finansowy oraz zatwierdzenie ich przez Komisję Europejską tworzy-
ły podstawy prawne i zakreślały granice działania Agencji SAPARD, w tym 
zakres dopuszczalnych form wypełniania zatwierdzonych formularzy?

Na stronie nr 3 ww. pisma pisze Pan, że „należy wskazać, iż wniosek 
o dofinansowanie nie stanowił części zawieranej później umowy o dofinan-
sowanie projektu. Niemniej postanowienia zawartej umowy w każdym przy-
padku uwzględniały informacje przedstawione przez beneficjenta, zawarte 
między innymi we wniosku o dofinansowanie, i były efektem dwustronnego 
porozumienia beneficjenta i ARiMR”. Czy w związku z tym może Pan wska-
zać, jak beneficjent mógł wprowadzić poprawki do proponowanej przez 
ARiMR umowy w celu osiągnięcia dwustronnego porozumienia? W jakim 
trybie można było ich dokonywać, czyli w jakim trybie propozycja ARiMR 
była przedstawiana beneficjentowi? Ile czasu miał beneficjent na zgłaszanie 
ewentualnych uwag i poprawek? W jaki sposób były one uwzględniane?

Czy w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z zawartymi w umowie 
postanowieniami, które nie tylko regulują, ale także wprowadzają zobowią-
zanie wzajemne dotyczące konkretnej formy finansowania przedsięwzięcia, 
skoro w instrukcji wypełniania planu przedsięwzięcia dotyczącej punktu C-5 
(„źródło finansowania inwestycji/przedsięwzięcia”) napisane jest, iż „w celu 
realizacji inwestycji należy zgromadzić kwotę nie mniejszą niż łączne koszty 
inwestycji brutto i kapitał obrotowy brutto (a w przypadku inwestycji dwu-
etapowych – przynajmniej kwotę uwzględniającą wartość dotacji za pierw-
szy etap)”, zaakceptowany został przez ARiMR wniosek o dofinansowanie, 
w którym beneficjent wskazał jako źródło finansowania drugiego etapu kwo-
tę dotacji za pierwszy etap, a w §4 ust. 1 umowy z beneficjentem został 
zawarty zapis, iż beneficjent zobowiązany jest zapewnić środki na sfinanso-
wanie całości kosztów przedsięwzięcia w wysokości X zł, przy czym zgodnie 
z §4 ust. 2 kwota X zł obejmuje: a) udział własny beneficjenta w kwocie A zł; 
b) refundowaną kwotę ze środków SAPARD w kwocie B; c) koszty niekwa-
lifikowane w kwocie C, gdzie X=A+B+C, a więc w świetle umowy konieczne 
było finansowanie części przedsięwzięcia z dotacji?

W związku z odpowiedzią Pana Prezesa na wątpliwości związane 
z pktem 3 pisma z dnia 27 lutego 2014 r. („procedury nie zawierały bez-
pośrednich regulacji umożliwiających albo też zakazujących równoczesnego 
weryfikowania wniosków o płatność częściową oraz końcową. Należy wziąć 
pod uwagę, iż terminy składania przez beneficjenta kolejnych wniosków 
o płatność uregulowane były dla każdej sprawy odrębnie – w umowie za-
wartej pomiędzy ARiMR a beneficjentem”), mamy następujące pytanie. Czy 
w świetle przewidzianego przez ARiMR wymogu, że w przypadku finanso-
wania drugiego etapu przedsięwzięcia z dofinansowania przeznaczonego 
na etap pierwszy planowane przez beneficjenta zakończenie drugiego eta-
pu musi mieć miejsce nie wcześniej niż trzy miesiące po zakończeniu etapu 
pierwszego, a także wobec zawarcia tego w umowie, nie jest tak, iż wyzna-
czenie przez ARiMR wizytacji po pierwszym i drugim etapie w sposób inny 
niż uzgodniony w umowie, a w szczególności jednocześnie, jest naruszeniem 
wprost tej umowy?

Dodatkowo bardzo byśmy prosili o informację, kiedy były wdraża-
ne w życie rekomendacje misji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
z okresu 27 czerwca – 3 lipca oraz 8 – 17 września 2003 r., a w szczególności 
rekomendacje o numerach 29, 30, 37, 38 i 40.

Prosimy także o udostępnienie księgi procedur KP-700-08-ARiMR („pro-
cedura ponownego rozpatrywania odrzuconych wniosków o pomoc finanso-
wą oraz o płatność”) obowiązującej w okresie 1 sierpnia 2006 r. – 30 listo-
pada 2006 r.

Prosimy przyjąć wyrazy szacunku 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Henryk Górski
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Odpowiedź

Warszawa, 16.05.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pytania zawarte w oświadczeniu, złożonym przez Senatorów: 

Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego oraz Henryka Górskiego na 
53. posiedzeniu Senatu RP w dniu 24 kwietnia 2014 r., uprzejmie wyjaśniam, co 
następuje.

Ad 1.
Należy przede wszystkim zauważyć, iż w złożonym oświadczeniu Panowie Sena-

torowie nie wskazali konkretnych beneficjentów, w przypadku których nie doszło do 
przeprowadzenia ponownej wizytacji z powodów leżących po stronie ARiMR, zaś bene-
ficjent w pełni zrealizował umowę. W związku z powyższym merytoryczne rozważania 
odnośnie do odpowiedzi na postawione w ww. oświadczeniu pytanie, a tym bardziej 
rozstrzygnięcie w powyższej kwestii, nie może nastąpić z uwagi na brak jakichkolwiek 
informacji o stanie faktycznym dotyczącym beneficjenta, którego dotyczy ta część 
oświadczenia Panów Senatorów. Nie jest bowiem możliwe zajęcie stanowiska meryto-
rycznego w kwestii bliżej nieokreślonego beneficjenta Programu SAPARD, wdrażanego 
10 lat temu.

Ad 2 i Ad 3.
Co do zasady, wszystkie czynności związane z obsługą wniosku o przyznanie po-

mocy finansowej oraz wniosku o płatność (w tym, między innymi, wizytacja terenowa) 
powinny zostać udokumentowane w oparciu o obowiązujące procedury. Tym niemniej 
przypadek, w którym kontrolerzy sporządzili raport z kontroli na niewłaściwym druku, 
różniącym się w stosunku do poprzednio obowiązującego wyłącznie w obszarze np. 
stopki dokumentu, bądź numeracji poszczególnych rubryk, należy uznać za uchybienie 
niskiej wagi, pozostające bez wpływu na istotę ustalenia merytorycznego wynikającego 
z treści raportu. Należy zauważyć, iż ostatnich płatności dla projektów realizowanych 
w ramach Programu SAPARD dokonano w roku 2006, toteż na obecnym etapie rozwa-
żania hipotetyczne, bez wskazania faktycznego przypadku konkretnego beneficjenta, 
nie mogą zostać jednoznacznie rozstrzygnięte. Akredytowane procedury przygotowane 
do obsługi ww. Programu wprawdzie szczegółowo opisywały przebieg procesu obsługi 
wniosków, w tym, między innymi, wizytacji terenowych, niemniej jednak stosowano 
także interpretacje i wytyczne w odniesieniu do przypadków, których, z uwagi na ich 
specyfikę, nie sposób było przewidzieć i uregulować a priori stosowną procedurą. Nale-
ży przy tym podkreślić, iż każdy przypadek, który wymagał dodatkowych rozstrzygnięć, 
badany był w odniesieniu do przepisów zawartych w dokumentach programowych 
(Programie/Wieloletniej Umowie Finansowej/porozumieniach itp.), a podejmowane 
rozstrzygnięcia musiały być zgodne z przepisami w nich zawartymi.

Ad 4.
Procedura stanowi, iż „Po przeprowadzonej wizytacji terenowej, w miejscu jej prze-

prowadzenia sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Raport z wizy-
tacji terenowej (druk DT10/R/1) wraz z załącznikami, który podpisuje Wnioskodawca/
Beneficjent lub jego pisemnie upoważniony (w Działaniu 2 notarialne poświadczenie 
podpisu) przedstawiciel oraz Wizytujący. Wszystkie strony Raportu i załączników mu-
szą być parafowane przez obie strony przed ostatecznym podpisaniem”. Jeden z ww. 
egzemplarzy raportu z wizytacji otrzymywał Wnioskodawca/Beneficjent.

Mając na uwadze powyższe, sytuacja, o której mowa w oświadczeniu Panów Sena-
torów, tj. zamiana przez pracownika ARiMR wypełnionego i podpisanego przez benefi-
cjenta formularza raportu na aktualny formularz i złożenie podpisów zamiast benefi-
cjenta, wydaje się nieprawdopodobna. Wszak beneficjent dysponuje drugim z ww. eg-
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zemplarzy raportu, który podpisał, zatem wątpliwości w tej kwestii bez trudu mogłyby 
być rozstrzygnięte poprzez konfrontację egzemplarza raportu będącego w posiadaniu 
ARiMR oraz egzemplarza posiadanego przez beneficjenta.

W odniesieniu do pytania dotyczącego sposobu i trybu wnioskowania przez be-
neficjenta o zmianę umowy uprzejmie informuję, iż inicjatywa w tej sprawie należała 
zasadniczo do beneficjenta. Wniosek o zmianę umowy należało złożyć na piśmie, kie-
rując go do właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR. Odpowiedź wyrażająca zgodę, 
bądź brak zgody, na zawarcie aneksu do umowy beneficjent otrzymywał w formie pi-
semnej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na wniosek beneficjenta, we właściwym 
Oddziale Regionalnym zawierany był pisemny aneks do umowy. Możliwość zawierania 
aneksu istniała już od dnia zawarcia umowy do chwili zakończenia rozpatrywania 
wniosku o płatność (w zależności od tego, którego wniosku o płatność dotyczyły zmia-
ny (inwestycje jedno- i wieloetapowe), możliwe było wnioskowanie o dokonanie zmia-
ny umowy odpowiednio do dnia rozliczenia tego wniosku).

W odniesieniu do pytania Panów Senatorów, „czy konieczne było finansowanie 
części przedsięwzięcia z dotacji”, uprzejmie informuję, iż ARiMR nie wymagała od be-
neficjenta, aby finansował realizowaną przez siebie inwestycję ze środków pochodzą-
cych ze wskazanego przez siebie, konkretnego źródła. Możliwe było założenie, iż część 
kosztów realizacji danej inwestycji finansowana będzie w części ze środków, jakie 
z tytułu zrealizowania poprzedniego etapu inwestycji beneficjent otrzymał z ARiMR 
jako refundację części kosztów kwalifikowalnych tego wcześniejszego etapu. Wręcz 
istotą idei dopuszczenia możliwości realizacji w ramach Programu SAPARD, jak i póź-
niejszych programów pomocowych ze środków UE, inwestycji wieloetapowych, było 
umożliwienie realizacji kolejnych etapów ze środków pochodzących z ARiMR, wy-
płaconych jako dotacja refundująca koszty wcześniejszych etapów. Jeżeli zaś chodzi 
o zobowiązanie ARiMR do wypłaty środków za dany etap inwestycji, należy wskazać, iż 
zgodnie z postanowieniami umowy, w przypadku zaakceptowania wniosku o płatność 
w całości lub w części, ARiMR dokonuje płatności w terminie do trzech miesięcy od 
dnia złożenia przez Beneficjenta kompletnego i poprawnego wniosku o płatność.

W świetle powyższego, odpowiadając na kolejne pytanie Panów Senatorów, uprzej-
mie informuję, że wyznaczenie wizytacji obejmującej swym zakresem dwa wnioski 
o płatność było prawidłowe i nie naruszało postanowień umowy.

Jeśli chodzi zaś o wskazanie, kiedy były wdrażane rekomendacje wynikające z mi-
sji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego uprzejmie informuję, iż brak jest moż-
liwości udzielenia odpowiedzi na to pytanie z uwagi na jego zbyt ogólny charakter. 
Służby ETO wielokrotnie przeprowadzały w ARiMR badania audytowe. Proszę zatem 
uprzejmie o doprecyzowanie pytania poprzez wskazanie bardziej dokładnych informa-
cji, w szczególności nazwy prowadzonego badania audytowego, terminu przeprowa-
dzenia oraz wskazanie jego przedmiotu.

Jednocześnie, zgodnie z prośbą Panów Senatorów, w załączeniu przekazujemy 
rozdział książki procedur KP-700-08-ARiMR „Procedura monitoringu składania i roz-
patrywania pism w sprawie ponownego rozpatrzenia odrzuconych wniosków o pomoc 
finansową oraz o płatność”.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
PREZESA AGENCJI 
RESTRUKTURYZACJI 
I MODERNIZACJI ROLNICTWA 
Zastępca Prezesa 
Zbigniew Banaszkiewicz
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Załącznik

14.1. Procedura monitoringu składania i rozpatrywania pism w sprawie ponow-
nego rozpatrzenia odrzuconych wniosków o pomoc finansową oraz o płatność

1. Etap wniosków o pomoc finansową i zamówień publicznych

Część I.A. Uzupełnianie Tabeli

1. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW przyjmuje potwierdzenie odbioru Pisma 
o odmowie udzielenia pomocy finansowej i przekazuje pracownikowi meryto-
rycznemu odpowiedzialnemu za prowadzenie Tabeli monitoringu składania 
pism w sprawie ponownego rozpatrzenia.

2. Pracownik merytoryczny SOWPF odpowiedzialny za prowadzenie w systemie 
Tabeli pobiera z miejsca czasowego składowania dokumentów teczkę wniosku, 
następnie uzupełnia w systemie komputerowym Tabelę wpisując datę wyzna-
czonego terminu na złożenie Pisma w sprawie ponownego rozpatrzenia, na-
stępnie załącza potwierdzenie do teczki. Teczkę wniosku odkłada do miejsca 
czasowego składowania dokumentów.

Część I.B. Sprawdzanie terminowości

1. Pracownik merytoryczny SOWPF odpowiedzialny za prowadzenie w systemie 
Tabeli na początek każdego dnia roboczego sprawdza w systemie czy nie minął 
termin na złożenie pism w sprawie ponownego rozpatrzenia dla wpisanych do 
tabeli odrzuconych wniosków o pomoc finansową.

2. W przypadku jeśli termin dla któregoś wniosku minął, Pracownik meryto-
ryczny SOWPF odznacza w systemie, w pozycji Tabeli dotyczącej wniosku, fakt 
niezłożenia odwołania w terminie.

3. Kierownik SOWPF zatwierdza w systemie komputerowym daną pozycję Tabeli 
(co jest równoznaczne z wprowadzeniem wniosku na listę D17L).

4. Jeżeli wystawiona była Promesa dalsze postępowanie jak w punkcie 5;
Jeżeli nie była wystawiona Promesa – KONIEC

5. Pracownik merytoryczny SOWPF przygotowuje Zestawienie unieważnionych 
promes (Formularz DP13a) oraz sporządza Pismo przewodnie do DKs (Formu-
larz DP13) i przekazuje Kierownikowi.

6. Kierownik SOWPF akceptuje Zestawienie unieważnionych promes i parafuje 
Pismo przewodnie do DKs oraz przekazuje Kierownikowi BOW.

7. Kierownik BOW podpisuje Zestawienie unieważnionych promes oraz Pismo 
przewodnie, a następnie przekazuje Pracownikowi ds. kancelaryjnych w celu 
wysłania.

8. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW wysyła Zestawienie unieważnionych pro-
mes i Pismo przewodnie do DKs, teczkę wniosku umieszcza w miejscu stałego 
przechowywania dokumentów.

9. Likwidacja konta wg procedury DKs.

Część I.C. Uzupełnienie tabeli i dalsze postępowanie 
w przypadku złożenia odwołania

1. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW przyjmuje Pismo w sprawie ponownego 
rozpatrzenia i przekazuje pracownikowi merytorycznemu odpowiedzialnemu 
za prowadzenie w systemie Tabeli monitoringu składania i rozpatrywania pism 
w sprawie ponownego rozpatrzenia.

2. Pracownik merytoryczny SOWPF odpowiedzialny za prowadzenie Tabeli po-
biera teczkę wniosku z miejsca czasowego składowania dokumentów i spraw-
dza czy pismo wpłynęło w przewidzianym terminie 10 dni po potwierdzonym 
odbiorze.
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3. Jeżeli Pismo zostało złożone w wyznaczonym terminie – postępowanie jak 
w punkcie 4;
Jeżeli Pismo zostało złożone później niż w ciągu 10 dni od dnia potwierdzenia 
odbioru pisma powiadamiającego o odrzuceniu wniosku – postępowanie jak 
w punkcie 9.

4. Pracownik merytoryczny SOWPF uzupełnia w systemie Tabelę (odnotowuje 
fakt złożenia w terminie i wpisuje dalą złożenia), następnie przygotowuje kopię 
dokumentacji dotyczącej wniosku (teczki wniosku) i przygotowuje Pismo prze-
wodnie do DKW, następnie przekazuje dokumenty Kierownikowi SOWPF.

5. Kierownik SOWPF parafuje Pismo przewodnie do DKW, następnie przekazuje 
Kierownikowi BOW w celu podpisania.

6. Kierownik BOW podpisuje Pismo przewodnie do DKW, następnie przekazuje 
kopię dokumentacji i Pismo Pracownikowi ds. kancelaryjnych w celu wysłania.

7. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW wysyła kopię dokumentacji i Pismo prze-
wodnie do DKW, teczkę wniosku umieszcza w miejscu czasowego składowa-
nia dokumentów.

8. Dalsze postępowanie zgodnie z procedurami DKW [KP-700-13-ARiMR].
9. Pracownik merytoryczny SOWPF załącza pismo do teczki, następnie przygo-

towuje projekt pisma do wnioskodawcy o nierozpatrywaniu Pisma w sprawie 
ponownego rozpatrzenia z powodu przekroczenia terminu przewidzianego na 
odwołanie, następnie przekazuje projekt Pisma Kierownikowi SOWPF w celu 
akceptacji i parafowania.

10. Kierownik SOWPF akceptuje i parafuje Pismo do wnioskodawcy, a następnie 
przekazuje Kierownikowi BOW do podpisania.

11. Kierownik BOW podpisuje Pismo do wnioskodawcy, następnie przekazuje 
Pracownikowi ds. kancelaryjnych w celu wysłania.

12. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW wysyła Pismo do wnioskodawcy, teczkę 
wniosku umieszcza w miejscu stałego przechowywania dokumentów.

Część I.D. Uzupełnianie tabeli po decyzji w sprawie odwołania

1. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW przyjmuje Pismo dotyczące decyzji w spra-
wie odwołania i przekazuje pracownikowi merytorycznemu odpowiedzialnemu 
za prowadzenie w systemie Tabeli monitoringu składania i rozpatrywania pism 
w sprawie ponownego rozpatrzenia.

2. Pracownik merytoryczny SOWPF odpowiedzialny za prowadzenie Tabeli po-
biera z miejsca czasowego składowania dokumentów teczkę wniosku, następ-
nie uzupełnia w systemie Tabelę (odnotowuje rodzaj decyzji i wpisuje jej datę) 
oraz załącza pismo do teczki, następnie przekazuje teczkę wniosku Kierowniko-
wi SOWPF w celu zatwierdzenia pozycji w Tabeli.

3. Kierownik SOWPF zatwierdza w systemie daną pozycję Tabeli, następnie prze-
kazuje teczkę wniosku do miejsca czasowego przechowywania dokumentów.

4. – Jeżeli wynik decyzji w sprawie odwołania jest pozytywny – dalsze postępowa-
nie odbywa się zgodnie z procedurami weryfikacji od etapu, na którym wniosek 
został odrzucony – należy ponownie wypełnić i zatwierdzić dokument lub część 
dokumentu odpowiadającą etapowi, na którym wniosek był odrzucony i przejść 
do następnego etapu weryfikacji.
– Jeżeli wynik decyzji jest negatywny i postępowanie dotyczy Działania 3 w przy-
padku gdy wystawiona była Promesa dalsze postępowanie jak w punkcie 5;
– Jeżeli wynik decyzji jest negatywny i postępowanie nie dotyczy Działania 3 lub 
nie była wystawiona Promesa – KONIEC

5. Pracownik merytoryczny SOWPF przygotowuje Zestawienie unieważnionych 
promes (Formularz DP13a) oraz sporządza Pismo przewodnie do DKs (Formu-
larz DP13) i przekazuje Kierownikowi SOWPF.

6. Kierownik SOWPF akceptuje Zestawienie unieważnionych promes i parafuje 
Pismo przewodnie do DKs oraz przekazuje Kierownikowi BOW.
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7. Kierownik BOW podpisuje Zestawienie unieważnionych promes oraz Pismo 
przewodnie, a następnie przekazuje Pracownikowi ds. kancelaryjnych w celu 
wysłania.

8. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW wysyła Zestawienie unieważnionych pro-
mes i Pismo przewodnie do DKs, teczkę wniosku umieszcza w miejscu stałego 
przechowywania dokumentów.

9. Likwidacja konta wg procedury DKs.

II. Etap wniosków o płatność

Część II.A. Uzupełnianie Tabeli

1. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW/Stanowisko kancelaryjno-biurowe 
DAu przyjmuje potwierdzenie odbioru Pisma o odmowie uwzględnienia wnio-
sku o płatność i przekazuje pracownikowi merytorycznemu odpowiedzialnemu 
za prowadzenie w systemie Tabeli monitoringu składania i rozpatrywania pism 
w sprawie ponownego rozpatrzenia.

2. Pracownik merytoryczny SOWP/SIT DAu odpowiedzialny za prowadzenie Ta-
beli pobiera z miejsca czasowego składowania dokumentów teczkę wniosku, 
następnie uzupełnia Tabelę (wpisując datę wyznaczonego terminu na złożenie 
Pisma w sprawie ponownego rozpatrzenia) oraz załącza potwierdzenie do teczki. 
Teczkę wniosku odkłada do miejsca czasowego składowania dokumentów.

Część II.B. Sprawdzanie terminowości

1. Pracownik merytoryczny SOWP/SIT DAu odpowiedzialny za prowadzenie 
w systemie Tabeli na początek każdego dnia roboczego sprawdza w systemie 
czy nie minął termin na złożenie pism w sprawie ponownego rozpatrzenia dla 
wpisanych do tabeli odrzuconych wniosków o płatność.

2. W przypadku jeśli termin dla któregoś wniosku minął, Pracownik merytorycz-
ny SOWP/SIT DAu odznacza w systemie, w pozycji Tabeli dotyczącej wniosku, 
fakt niezłożenia odwołania w terminie.

3. Kierownik SOWP/SIT DAu zatwierdza w systemie komputerowym daną pozy-
cję Tabeli.

4. Pracownik merytoryczny SOWP/SIT DAu sporządza Korektę Zobowiązania 
(Formularz D25), wypełnia Kartę kontrolną korekty zobowiązania (Formularz 
D23) oraz sporządza Pismo przewodnie do DKs (Formularz D24) i przekazuje 
Kierownikowi SOWP/SIT DAu.

5. Kierownik SOWP/SIT DAu akceptuje Korektę Zobowiązania (Formularz D25), 
akceptuje i podpisuje Kartę kontrolną parafuje Pismo przewodnie do DKs oraz 
przekazuje Z-cy Kierownika BOW/Dyrektorowi DAu.

6. Z-ca Kierownika BOW/Dyrektor DAu zatwierdza i podpisuje Korektę Zobowią-
zania oraz podpisuje Pismo przewodnie.

7. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW/Stanowisko kancelaryjno-biurowe 
DAu wysyła do DKs pismo przewodnie, Korektę zobowiązania, Kartę kontrolną 
korekty zobowiązania, następnie wkłada ich kopie do teczki wniosku, uaktual-
nia wykaz dokumentów w teczce.

8. Jeżeli wniosek o płatność dotyczy I raty płatności – postępowanie jak w punkcie 9.
Jeżeli wniosek o płatność dotyczy II raty płatności – postępowanie jak w punk-
cie 10.

9. Postępowanie zgodnie z „Procedurą zwrotu dokumentów związanych z praw-
nym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez Beneficjentów w programie 
SAPARD” [KP-700-08-ARiMR] (w przypadku jeśli wnioskodawca złożył w Agen-
cji dokumenty związane z prawnym zabezpieczeniem).

KONIEC
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10. Pracownik merytoryczny SOWP/SIT DAu przygotowuje Decyzję o dochodze-
niu kwot wypłaconych ze środków SAPARD (Formularz SW-1).

11. Kierownik SOWP/SIT DAu sprawdza i parafuje decyzję.
12. Z-ca Kierownika BOW/Dyrektor DAu podpisuje decyzję.
13. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW/Stanowisko kancelaryjno-biurowe 

DAu przekazuje decyzję do Biura Windykacji Należności, kopię dołącza do 
teczki, uaktualnia wykaz dokumentów, teczkę przekazuje do miejsca stałego 
przechowywania.

14. Pracownik merytoryczny SOWP osobiście dostarcza do Biura Windykacji 
Należności w Centrali ARiMR dokumenty potwierdzające ustanowienie zabez-
pieczenia (w przypadku, jeśli wnioskodawca złożył w Agencji dokumenty zwią-
zane z prawnym zabezpieczeniem).

15. Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania windykacyjnego przebiega zgodnie 
z procedurami windykacji Biura Windykacji Należności.

KONIEC

Część II.C. Uzupełnianie tabeli i dalsze postępowanie 
w przypadku złożenia odwołania

1. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW/Stanowisko kancelaryjno-biurowe 
DAu przyjmuje Pismo w sprawie ponownego rozpatrzenia i przekazuje pracow-
nikowi merytorycznemu odpowiedzialnemu za prowadzenie Tabeli monitoringu 
składania i rozpatrywania pism w sprawie ponownego rozpatrzenia.

2. Pracownik merytoryczny SOWP/SIT DAu odpowiedzialny za prowadzenie 
Tabeli pobiera teczkę wniosku z miejsca czasowego składowania dokumentów 
i sprawdza czy pismo wpłynęło w przewidzianym terminie 10 dni po potwierdzo-
nym odbiorze.

3. Jeżeli Pismo zostało złożone w wyznaczonym terminie – postępowanie jak 
w punkcie 4;
Jeżeli Pismo zostało złożone później niż w ciągu 10 dni od dnia potwierdzenia 
odbioru pisma powiadamiającego o odrzuceniu wniosku – postępowanie jak 
w punkcie 9.

4. Pracownik merytoryczny SOWP/SIT DAu uzupełnia w systemie Tabelę (od-
notowuje fakt złożenia w terminie i wpisuje datę złożenia), następnie przygoto-
wuje kopię dokumentacji dotyczącej wniosku (teczki wniosku) i przygotowuje 
Pismo przewodnie do DKW, następnie przekazuje dokumenty Kierownikowi 
SOWP/SIT DAu.

5. Kierownik SOWP/SIT DAu akceptuje kopię dokumentacji, parafuje Pismo 
przewodnie do DKW, następnie przekazuje Z-cy Kierownika BOW/Dyrektorowi 
DAu w celu zatwierdzenia i podpisania.

6. Z-ca Kierownika BOW/Dyrektor DAu zatwierdza i podpisuje Pismo przewod-
nie do DKW, następnie przekazuje kopię dokumentacji i Pismo Pracownikowi ds. 
kancelaryjnych w celu wysłania / Stanowisku kancelaryjno-biurowemu DAu.

7. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW/Stanowisko kancelaryjno-biurowe 
DAu wysyła kopię dokumentacji i Pismo przewodnie do DKW, teczkę wniosku 
umieszcza w miejscu czasowego składowania dokumentów.

8. Dalsze postępowanie zgodnie z procedurami DKW [KP-700-13-ARiMR].
9. Pracownik merytoryczny SOWP/SIT DAu załącza pismo do teczki, następ-

nie przygotowuje projekt pisma do wnioskodawcy o nierozpatrywaniu Pisma 
w sprawie ponownego rozpatrzenia z powodu przekroczenia terminu prze-
widzianego na odwołanie, następnie przekazuje projekt Pisma Kierownikowi 
SOWP / SIT DAu w celu akceptacji i parafowania.

10. Kierownik SOWP/SIT DAu akceptuje i parafuje Pismo do wnioskodawcy, a na-
stępnie przekazuje Z-cy Kierownika BOW / Dyrektorowi DAu do zatwierdzenia 
i podpisania.

11. Z-ca Kierownika BOW/Dyrektor DAu zatwierdza i podpisuje Pismo do wnio-
skodawcy.
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12. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW/Stanowisko kancelaryjno-biurowe 
DAu wysyła Pismo do wnioskodawcy, teczkę wniosku umieszcza w miejscu sta-
łego przechowywania dokumentów.

Część II.D. Uzupełnianie tabeli po decyzji w sprawie odwołania

1. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW/Stanowisko kancelaryjno-biurowe 
DAu przyjmuje Pismo dotyczące decyzji w sprawie odwołania i przekazuje pra-
cownikowi merytorycznemu odpowiedzialnemu za prowadzenie Tabeli monito-
ringu składania i rozpatrywania pism w sprawie ponownego rozpatrzenia.

2. Pracownik merytoryczny SOWP/SIT DAu odpowiedzialny za prowadzenie Ta-
beli pobiera z miejsca czasowego składowania dokumentów teczkę wniosku, 
następnie uzupełnia w systemie Tabelę (odnotowuje rodzaj decyzji i wpisuje jej 
datę) oraz załącza pismo do teczki, następnie przekazuje teczkę wniosku Kie-
rownikowi SOWP/SIT DAu w celu zatwierdzenia.

3. Kierownik SOWP/SIT DAu zatwierdza w systemie komputerowym daną pozy-
cję Tabeli, teczkę wniosku przekazuje do miejsca czasowego przechowywania 
dokumentów.

4. Jeżeli wynik decyzji w sprawie odwołania jest pozytywny – dalsze postępowanie 
odbywa się zgodnie z procedurami weryfikacji od etapu, na którym odrzucony 
był wniosek – należy ponownie wypełnić i zatwierdzić dokument lub część do-
kumentu odpowiadającą etapowi, na którym wniosek był odrzucony i przejść 
do następnego etapu weryfikacji.
Jeżeli wynik decyzji jest negatywny – dalsze postępowanie jak w punkcie 5.

5. Pracownik merytoryczny SOWP/SIT DAu sporządza w systemie i podpisuje 
wydrukowaną Korektę Zobowiązania (Formularz D25), wypełnienia Kartę kon-
trolną korekty zobowiązania (Formularz D23), sporządza Pismo przewodnie do 
DKs (Formularz D24) oraz przekazuje Kierownikowi SOWP/SIT DAu.

6. Kierownik SOWP/SIT DAu zatwierdza w systemie i akceptuje wydrukowaną 
Korektę Zobowiązania (Formularz D25), akceptuje i podpisuje Kartę kontrolną, 
parafuje Pismo przewodnie do DKs oraz przekazuje Z-cy Kierownika BOW/Dy-
rektorowi DAu.

7. Z-ca Kierownika BOW/Dyrektor DAu zatwierdza i podpisuje Korektę Zobowią-
zania, podpisuje Pismo przewodnie.

8. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW/Stanowisko kancelaryjno-biurowe 
DAu wysyła do DKs pismo przewodnie, Korektę zobowiązania, Kartę kontrolną 
korekty zobowiązania, następnie wkłada ich kopie do teczki wniosku, uaktual-
nia wykaz dokumentów w teczce, przekazuje dokumenty do miejsca czasowego 
składowania.

9. Jeżeli wniosek o płatność dotyczy I raty płatności – postępowanie jak w punkcie 10.
Jeżeli wniosek o płatność dotyczy II raty płatności – postępowanie jak w punk-
cie 11.

10. Postępowanie zgodnie z „Procedurą zwrotu dokumentów związanych z praw-
nym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez Beneficjentów w programie 
SAPARD” [KP-700-0S-ARiMR] (w przypadku jeśli wnioskodawca złożył w Agen-
cji dokumenty związane z prawnym zabezpieczeniem).

KONIEC
11. Pracownik merytoryczny SOWP/SIT DAu przygotowuje Decyzję o dochodze-

niu kwot wypłaconych ze środków SAPARD (Formularz SW-1).
12. Kierownik SOWP/SIT DAu sprawdza i parafuje decyzję.
13. Z-ca Kierownika BOW/Dyrektor DAu podpisuje decyzję.
14. Pracownik ds. kancelaryjnych BOW/Stanowisko kancelaryjno-biurowe 

DAu przekazuje decyzję do Biura Windykacji Należności, kopię dołącza do tecz-
ki, uaktualnia wykaz dokumentów, teczkę przekazuje do miejsca stałego prze-
chowywania.
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15. Pracownik merytoryczny SOWP osobiście dostarcza do Biura Windykacji Na-
leżności w Centrali ARiMR dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpie-
czenia (w przypadku, jeśli wnioskodawca złożył w Agencji dokumenty związane 
z prawnym zabezpieczeniem).

16. Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania windykacyjnego przebiega zgodnie 
z procedurami windykacji Biura Windykacji Należności.

KONIEC
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Oświadczenie senatora Bogusława Śmigielskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ciągu ostatnich trzech miesięcy do mojego biura senatorskiego wpły-

nęły liczne wnioski z prośbą o interwencję w sprawie przeniesienia punktu 
obsługi emerytów górniczych z Jaworzna do Libiąża. Byli pracownicy kopalń 
to często ludzie w podeszłym wieku, dla których dojeżdżanie do oddalonego 
o około 25 km punktu odbioru talonów węglowych stanowi dużą trudność.

Rozumiejąc ich trudną sytuację, skierowałem do Kompanii Węglowej SA 
pismo, w którym przedstawiłem zaistniały problem. Zwróciłem się o szybką 
interwencję w tej sprawie lub wskazanie sposobu rozwiązania niniejsze-
go problemu. Z otrzymanej od zarządu spółki odpowiedzi wynikało przede 
wszystkim to, iż rozwiązaniem jest odbiór ekwiwalentu w wygodnej formie 
pieniężnej.

W mojej ocenie – biorąc pod uwagę to, jak liczna jest grupa emerytów 
górniczych mieszkających w budynkach wielorodzinnych wyposażonych 
w system centralnego ogrzewania – przedstawiona przez zarząd Kompanii 
Węglowej SA propozycja nie jest satysfakcjonująca. Z uzyskanych przeze 
mnie informacji wynika, iż ukazany w niniejszym oświadczeniu problem do-
tyka nie tylko mieszkańców miasta Jaworzna, ale też wielu innych miast, 
między innymi Gliwic, Knurowa, Czechowic-Dziedzic oraz Trzebini.

Wobec tego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Czy ministerstwo może podjąć interwencję w Kompanii Węglowej SA 

w celu rozwiązania problemu dotyczącego ograniczenia liczby punktów ob-
sługi emerytów górniczych, mając na uwadze to, iż działania spółki powinny 
być nakierowane przede wszystkim na ułatwienie realizowania należnych 
tym emerytom świadczeń?

2. Jakie ministerstwo dostrzega możliwości wyjścia z trudnej sytuacji, 
w której znalazła się duża grupa emerytów górniczych, często ludzi schoro-
wanych i w podeszłym wieku, dla których przeniesienie punktów odbioru ta-
lonów węglowych do oddalonych od ich miejsca zamieszkania miast stanowi 
bardzo duży problem?

Z poważaniem 
Bogusław Śmigielski

Odpowiedź

Warszawa, 20 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia br. (znak: BPS/043-53-2324/14), w któ-

rym przesłane zostało zapytanie Pana Senatora Bogusława Śmigielskiego w sprawie 
punktów odbioru talonów węglowych przedstawiam poniższe informacje w przedmio-
towej sprawie.



53. posiedzenie Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r. 111

Odnosząc się do pierwszego pytania uprzejmie informuję, iż kwestie związane 
z liczbą punktów obsługi emerytów górniczych znajdują się w obszarze organizacyj-
nym spółki, gdzie wszelkie decyzje w tej sprawie podejmuje zarząd spółki. Natomiast 
Minister Gospodarki, pełniący nadzór właścicielski nad spółkami węglowymi, nie ma 
wpływu na ten rodzaj czynności.

Nawiązując do pytania drugiego dotyczącego trudnej sytuacji, w której znalazła się 
duża grupa emerytów górniczych informuję, iż z uwagi na wręcz gardłowe uwarunko-
wania ekonomiczno-finansowe Kompanii Węglowej SA, na podstawie których podjęte 
zostały działania mające charakter ograniczenia wydatków na cele pracownicze jak 
i niepracownicze, Ministerstwo Gospodarki w chwili nie jest w stanie zadeklarować 
optymalnego rozwiązania z powstałego splotu wydarzeń.

Mając na uwadze towarzyszącą problematykę warto wspomnieć, iż zgodnie z za-
pisami Porozumienia z dnia 6 lutego 2014 r. pomiędzy Zarządem KW SA i organiza-
cjami związków zawodowych, strony poinformowały, że corocznie będą negocjowały 
wymiar bezpłatnego węgla, uwzględniając sytuację finansową Spółki. Jeśli wyniki 
ulegną poprawie, pojawią się przesłanki do tego, by znaleźć rozwiązanie w przedmio-
towej sytuacji.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w związku z trudną sytuacją finansową 
Zarząd KW SA w dniu 13 marca 2014 r. podjął Uchwałę, zgodnie z którą termin wy-
płaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów, 
rencistów i innych uprawnionych osób za 2014 r. został przesunięty do grudnia br. 
oraz wyraził zgodę na realizację bezpłatnego węgla w naturze osobom, których dotyczy 
przesunięcie terminu wypłaty ekwiwalentu, jeżeli wyrażą taką zgodę.

Przedkładając powyższe informacje wyrażam przekonanie, że będą one stanowiły 
wyczerpującą odpowiedź na pytania zadane przez Pana Senatora Bogusława Śmigiel-
skiego.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Tomasz Tomczykiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego, 
Henryka Górskiego, Przemysława Błaszczyka, 

Bohdana Paszkowskiego oraz Beaty Gosiewskiej

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku z dramatyczną sytuacją polskich producentów i przetwórców 

zaistniałą w wyniku wprowadzenia embarga na polskie produkty – w ostat-
nim czasie zakaz importu dotyczy w szczególności wieprzowiny – zwracamy 
się do Pana Premiera o informacje na temat stosowanych ceł w ramach wy-
miany handlowej między Polską i Ukrainą. Prosimy o wyszczególnienie, któ-
re ustawy regulują kwestię produktów importowanych na rynek ukraiński, 
a które produktów eksportowanych.

Ponadto prosimy o informacje na temat działań podjętych przez Pana 
Premiera oraz podległy mu resort gospodarki w zakresie zniesienia embarga 
na polskie produkty przez stronę ukraińską. 

Dodatkowo prosimy o przedstawienie szczegółowego bilansu wymiany 
handlowej między Polską z Ukrainą przez ostatnie piętnaście lat, zarówno 
pod względem ilościowym, jak i wartościowym.

Z poważaniem   Henryk Górski 
Grzegorz Wojciechowski  Przemysław Błaszczyk 
Robert Mamątow  Bohdan Paszkowski 
Marek Martynowski  Beata Gosiewska

Odpowiedź

Warszawa, 26.05.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskie-
go wspólnie z innymi senatorami podczas 53. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r. i przedłożone przy piśmie znak BPS/043-53- 
-2325/14 28 kwietnia 2014 r. uprzejmie informuję co następuje.

1) Regulacje celne UE obowiązujące wobec importu towarów z Ukrainy

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska objęta została wspólną 
polityką handlową UE stosowaną wobec państw trzecich.

– Od dnia 23 kwietnia 2014 r. w zakresie unijnej polityki handlowej obowiązują 
jednostronne nadzwyczajne preferencje celne UE wobec towarów pochodzących 
z Ukrainy (dalej ATM). Podstawą jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub 
zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. Wraz z tym rozporządzeniem we-
szły w życie także rozporządzenia wykonawcze KE w odniesieniu do kontyngen-
tów taryfowych wymagających zarządzania za pomocą licencji importowych:
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∙ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 412/2014 z dnia 23 kwietnia 
2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów 
jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi 
kontyngentami

∙ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 414/2014 z dnia 23 kwietnia 
2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz świeżej i mrożo-
nej wieprzowiny pochodzącej z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyn-
gentami

∙ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 416/2014 z dnia 23 kwietnia 
2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych zbóż 
pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

∙ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 413/2014 z dnia 23 kwietnia 
2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowe-
go pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

∙ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 411/2014 z dnia 23 kwietnia 
2014 r. otwierające unijny kontyngent taryfowy na przywóz świeżego i mrożo-
nego mięsa wołowego i cielęcego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarzą-
dzanie tym kontyngentem

– Ww. ATM są częścią pakietu pomocowego UE dla Ukrainy w związku z nadzwy-
czajną sytuacją gospodarczo-polityczną w tym kraju. Ich przyjęcie ma charakter 
polityczny.

– Ww. ATM są de facto jednostronną implementacją handlowej części umowy stowa-
rzyszeniowej UE – Ukraina w postaci tzw. DCFTA w zakresie handlu towarami.

– ATM ma charakter tymczasowy. Preferencje te mają obowiązywać w krótkim 
okresie – maksymalnie do listopada 2014 r., albo do czasu wejścia w życie 
DCFTA jeżeli nastąpi to wcześnie.

– Podpisanie części handlowej umowy stowarzyszeniowej (DCFTA) powinno na-
stąpić po majowych wyborach prezydenckich na Ukrainie.

– Od listopada 2014 r. (albo wcześniej jeżeli DCFTA wejdzie w życie wcześniej) ma 
obowiązywać już cała umowa stowarzyszeniowa UE – Ukraina wraz z jej częścią 
handlową w postaci DCFTA.

– Oznaczać to będzie, że od listopada 2014 (albo wcześniej jeżeli DCFTA wejdzie 
w życie wcześniej), w zakresie handlu towarami, wejdą w życie także zobowiąza-
nia Ukrainy w zakresie dostępu do rynku ukraińskiego dla towarów pochodzą-
cych z UE, w tym z Polski (preferencje dla UE po stronie Ukrainy).

– Zakres wzajemnych koncesji handlowych w ramach DCFTA jest wynikiem kil-
kuletnich negocjacji pomiędzy UE i Ukrainą, zakończonych w 2011 r.

– Dla towarów wrażliwych dla UE (w tym dla Polski) po stronie UE będą obowią-
zywały ograniczenia w preferencyjnym dostępie do rynku w postaci rozłożonych 
w czasie kontyngentów taryfowych (możliwość preferencyjnego importu do UE 
do z góry określonego limitu) lub okresy przejściowe, nawet do 7 lat w zależności 
od towarów.

– W odniesieniu do towarów importowanych z Ukrainy do UE, należy mieć na 
uwadze, że ATM/DCFTA nie uchyla w stosunku do nich wymogów sanitarnych, 
fitosanitarnych i weterynaryjnych (w przypadku towarów rolnych i rolno-spo-
żywczych) oraz innych wymogów technicznych (w przypadku pozostałych towa-
rów), które nadal muszą być spełnione, aby można było je importować do UE, 
w tym do Polski.

– Zarówno ATM jak i DCFTA zawierają tzw. klauzulę standstill, wykluczającą moż-
liwość arbitralnego ograniczania lub utrudniania wzajemnego handlu (w przy-
padku ATM, z uwagi na jednostronne otwarcie rynku UE, klauzula ta dotyczy 
wyłącznie zakazu stosowania tego typu środków przez stronę Ukraińską), a także 
klauzulę zabezpieczającą (tzw. ochronną), przewidującą możliwość wprowadze-
nia określonych środków zaradczych w przypadku wystąpienia zakłóceń we wza-
jemnym handlu na skutek nadmiernego wzrostu importu, przy zastosowaniu 
uzgodnionych procedur (w przypadku ATM, z uwagi na jednostronne otwarcie 
rynku UE, klauzula ta dotyczy możliwości działania wyłącznie po stronie UE).
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– Według szacunków Komisji Europejskiej, opartych na danych statystycznych 
z lat 2011–13, preferencje handlowe spowodują wzrost eksportu Ukrainy do UE 
o 1 mld EUR rocznie. Z cła będą zwolnione towary przemysłowe, ponad 94% linii 
taryfowych oprócz niektórych towarów m.in. przemysłu chemicznego, na które 
cła będą obniżone. Zniesienie ceł w odniesieniu do produktów rolnych dotyczyć 
będzie ok. 80% linii taryfowych. W przypadku towarów rolno-spożywczych UE 
wprowadzi preferencje celne na ponad 83% towarów, pozostałe 15,9% będzie 
częściowo zliberalizowane bezcłowymi kontyngentami. W rezultacie zmniejsze-
nia i/lub zniesienia ceł eksporterzy ukraińscy zaoszczędzą ok. 500 mln EUR 
w skali roku, w tym sektor rolny ok. 400 mln EUR.

– W mocy pozostaną także, ustanowione zgodnie z regułami WTO, środki prze-
ciwdziałające nieuczciwym praktykom handlowym (środki antydumpingowe) – 
więcej na temat w pkt 4).

– Niezależnie od tego, tak jak obecnie, Ukraina, nadal będzie korzystała także 
z kontyngentów taryfowych UE stosowanych na zasadzie erga omnes (wobec 
wszystkich), stanowiących realizację zobowiązań UE wobec WTO.

Należy zaznaczyć, że dopiero pełna umowa stowarzyszeniowa tj. obejmująca także 
DCFTA wymusza formalnie reformy wewnętrzne po stronie ukraińskiej.

– DCFTA zakłada dostosowanie do norm unijnych znacznej część ukraińskich 
regulacji dotyczących handlu i działalności gospodarczej.

– DCFTA szeroko reguluje relacje gospodarcze Unia Europejska – Ukraina. Oprócz 
redukcji stawek celnych, czy redukcji barier handlowych, skutkuje także ure-
gulowaniem dostępu do rynku usług, reguluje kwestie własności intelektualnej, 
chroniąc towary opatentowane w UE. Zakłada także ochronę tzw. nazw geogra-
ficznych (GIs).

– Umowa określa też ramy współpracy w zakresie energetyki, wzmacniając ukra-
ińskie zobowiązania do niezakłóconego tranzytu gazu na zachód Europy, a tak-
że zawiera regulacje dotyczące skutecznych mechanizmów arbitrażowych, w sy-
tuacji w której jedna ze stron nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

– Umowa ta będzie tworzyła warunki do pogłębienia relacji gospodarczo-handlo-
wych Ukrainy z gospodarczym obszarem UE, także dlatego, że firmy unijne będą 
mogły prowadzić działalność gospodarczą na Ukrainie na takich samych zasa-
dach jak w UE.

– DCFTA w perspektywie krótkoterminowej doprowadzi do zwiększenia eksportu 
towarów unijnych na rynek ukraiński przy braku zagrożenia znaczącego zwięk-
szenia importu towarów ukraińskich do UE, ponieważ wiele towarów ukraiń-
skich ma już obecnie ułatwiony dostęp do rynku UE ze względu na korzystanie 
z GSP.

– Najbardziej na wejściu w życie DCFTA skorzystają przedsiębiorcy zajmujący 
się eksportem na Ukrainę towarów, dla których istotnym problemem były re-
latywnie wysokie stawki celne na niektóre grupy towarów. Z tego powodu duży 
potencjał można zaobserwować w towarach eksportowanych przez Polskę, ta-
kich jak cukier z buraków (obłożone 50% stawką celną), mięso (stawka 20%), 
i niektóre towary przemysłowe, takie jak samochody – stawka 10%. DCFTA 
w tym zakresie przewiduje stopniową redukcję taryf celnych na towary zarówno 
przemysłowe, jak i rolne i rolno-spożywcze. Ponadto w kontekście towarów rol-
nych UE zastrzegła kontyngenty na towary wrażliwe, tj. m.in. na mięso, mleko, 
jaja, miód. Ukraina zastrzegła kontyngenty na wiele towarów, tj. mięso wie-
przowe (10 tys. ton netto), mięso drobiowe (8 tys. ton rocznie, powiększone do 
10 tys. ton w ciągu 5 lat), cukier (20 tys. ton rocznie). Jednocześnie należy mieć 
na uwadze, iż kontyngenty są bezcłowe, a poza nimi obowiązują stawki MFN. 
W związku z powyższym należy stwierdzić, że DCFTA przewiduje znaczną libera-
lizację wymiany handlowej towarów, w tym towarów rolnych. Zniesienie barier 
taryfowych na towary przemysłowe stworzy ponadto możliwości utrzymania lub 
wzmocnienia pozycji polskich towarów na rynku ukraińskim. Dotyczy to przede 
wszystkim takich towarów jak: środków higienicznych, kosmetyków, lekarstw, 
środków piorących i in.
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– Pozytywne efekty będą również odczuwalne na rynku usług. DCFTA przewiduje 
szeroką liberalizację sektorów usługowych, również w usługach finansowych, 
telekomunikacyjnych i transportowych oraz wprowadzenie międzynarodowych 
standardów w niektórych sektorach usługowych. Umożliwi to polskim specja-
listom współpracę ze specjalistami ukraińskimi, świadczenie usług na rynku 
ukraińskim przez polskich przedsiębiorców. W wielu sytuacjach Polska posiada 
ekspertów o wystarczających kwalifikacjach, jakich nie posiadają eksperci ukra-
ińscy. Również ze względu na bliskość geograficzną, znajomość rynku ukraiń-
skiego oraz uwarunkowań społecznych na Ukrainie oczekuje się, że w tym pro-
cesie liberalizacji Polska będzie znaczącym beneficjentem, a nawet pośrednio 
może to ułatwić dostęp polskim przedsiębiorcom do rynku usług innych państw 
Wspólnoty Niepodległych Państw.

– W odniesieniu do zamówień publicznych, DCFTA wprowadza konieczność cał-
kowitego przebudowania przez Ukrainę tego systemu w swojej gospodarce. 
Umożliwi to udział podmiotów unijnych, w tym polskich przedsiębiorców, którzy 
ze względu na bliskość geograficzną i znajomość rynku ukraińskiego mogą mieć 
znaczący udział w publicznych przetargach. Wprowadzenie zasad transparencji, 
niedyskryminacji i konkurencyjności w systemie zamówień publicznych, zarów-
no w odniesieniu do sektora towarów, jak i usług, umożliwi znaczący wzrost 
udziału polskich przedsiębiorców w tych przedsięwzięciach.

Obecnie obowiązujące szczegółowe dane dot. stawek celnych stosowanych przez 
UE w handlu z Ukrainą znajdują się w bazie danych TARIC: http://ec.europa.eu/
taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl

 Informacje dot. ceł stosowanych przy eksporcie z UE na Ukrainę odnaleźć moż-
na w bazie MADB: http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.
htm?datacat_id=A-T&from=publi

2) Środki ochronne obowiązujące we wzajemnym handlu UE – Ukraina

A. Cła antydumpingowe nałożone przez Unię Europejską w stosunku do to-
warów importowanych z Ukrainy

– Na dzień dzisiejszy obowiązują ostateczne cła antydumpingowe na przywóz 
z Ukrainy do Unii Europejskiej następujących produktów:
∙ niektóre spawane rury i przewody rurowe, z żeliwa lub stali niestopowej (od 

2002 r.),
∙ niektóre rury i przewody rurowe bez szwu, z żelaza lub ze stali (2006 r.),
∙ liny i kable stalowe (od 1999 r.).

– Cło nałożone na import do UE z Ukrainy niektórych spawanych rur i przewodów 
rurowych z żeliwa lub stali niestopowej wynosi, w zależności od firmy, od 10,7% 
do 44,1%. W grudniu 2013 r. KE wszczęła przegląd wygaśnięcia tych ceł, który 
potrwa 15 miesięcy. Wynikiem przeglądu może być zarówno uchylenie ceł AD, 
jak też ich przedłużenie o kolejne 5 lat.

– Cło nałożone na import do UE z Ukrainy niektórych rur i przewodów bez szwu 
z żelaza lub ze stali wynosi, w zależności od firmy, od 12,3% do 25,7%. Cła an-
tydumpingowe zostały nałożone w 2006 r., a następnie przedłużone o kolejne 
5 lat w 2012 r.

– Cło nałożone na import do UE z Ukrainy stalowych lin i kabli wynosi, niezależ-
nie od producenta, 58,1%. Cło antydumpingowe nałożone zostało w 1999 r.

B. Środki ochronne i antydumpingowe nałożone przez Ukrainę w stosunku 
do towarów importowanych z Unii Europejskiej

– Na dzień dzisiejszy obowiązują ostateczne cła ochronne (safeguard) na przywóz 
m.in. z Polski do Ukrainy następujących produktów:
∙ zastawa stołowa i kuchenna z porcelany (cła nie weszły jeszcze w życie),
∙ samochody osobowe (od kwietnia 2013 r.),
∙ rury bez szwu (od października 2008 r.).

– Na dzień dzisiejszy obowiązują ostateczne cła antydumpingowe na przywóz 
m.in. z Polski do Ukrainy następujących produktów:
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∙ szkło typu float (od maja 2012 r.),
∙ strzykawki (od listopada 2009 r.).

– 24 marca br. Ukraina notyfikowała do WTO zamiar nałożenia ostatecznych ceł 
ochronnych na przywóz do Ukrainy zastaw stołowych i kuchennych z porcela-
ny, pochodzących m.in. z Polski. Zaproponowana stawka cła ochronnego wyno-
si 35,6%, a okres obowiązywania – trzy lata, z tym że w drugim roku stawka cła 
zostałaby obniżona do 32%, a w trzecim do 28,8%. Data wejścia w życie środka 
ochronnego nie jest jeszcze znana.

– 28 marca 2013 r. Ukraina nałożyła cła ochronne na importowane na Ukrainę 
samochody. Cła te będą obowiązywać do 27 marca 2016 r. Wysokość nałożo-
nych ceł ochronnych wynosiła w pierwszym roku obowiązywania od 6,46% (sa-
mochody o pojemności silnika od 1000 cm do 1500 cm) do 12,95% (samochody 
o pojemności silnika od 1500 do 2200 cm). 28 marca br. Ukraina zdecydowała 
o liberalizacji tych ceł, obniżając stawki w następujący sposób: dla silników 
od 1000 cm do 1500 cm – w drugim roku obowiązywania środka do 4,31%, 
w trzecim roku do 2,15%, dla silników od 1500 cm do 2200 cm – w drugim roku 
obowiązywania 8,63%, w trzecim roku obowiązywania do 4,32%.

– 28 maja 2012 r. w wyniku zakończonego postępowania antydumpingowego 
przeciwko producentom szkła z Polski, Bułgarii, Rosji, Białorusi oraz Turcji, 
Ukraina nałożyła ostateczne cła antydumpingowe na import z Polski szkła typu 
float (termicznie polerowane) w wysokości od 12,50% do 18,49% dla firmy Eu-
roglas Polska Sp. z o.o., oraz od 17,44% do 24,60% dla pozostałych firm współ-
pracujących z Polski. Cła będą obowiązywać przez 5 lat, tj. do maja 2017 r.

3. Działania w zakresie zniesienia embarga na polskie produkty mięsne

Zakaz importu z Polski świń żywych, mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych 
obowiązuje na Ukrainie od 18 lutego 2014 r. (notyfikacja Ukrainy do WTO G/SPS/N/
UKR/94 z 4.03.2014 r., w ślad za wcześniejszą informacją ze strony internetowej Pań-
stwowej Służby Weterynaryjnej Ukrainy).

Zakaz ten Polska uznaje za zbyt restrykcyjny i dyskryminacyjny, szczególnie 
biorąc pod uwagę fakt, że na terytorium Ukrainy występują ogniska afrykańskiego 
pomoru świń, zaś w przypadku Polski afrykański pomór świń został potwierdzony 
w przypadku dwóch dzików. Ponadto, Ukraina nie uznaje zastosowanej dla tery-
torium Polski regionalizacji, wprowadzonej przepisami UE w oparciu o standardy 
międzynarodowe OIE.

Główny Lekarz Weterynarii (GLW) przesłał 18 lutego br. do władz ukraińskich in-
formacje nt. pierwszego przypadku ASF u dzików w Polsce, a 19 lutego br. informacje 
o drugim przypadku (zgodnie z zasadą konieczności informowania krajów ościennych 
o wystąpieniu nadzwyczajnej sytuacji epizootycznej w Polsce).

W dniach 25–28 lutego 2014 r. na terenie Polski odbyła się misja Interwencyjnego 
Zespołu Weterynaryjnego Wspólnoty (CVET), której zadaniem była ocena wdrożonych 
przez Polskę środków zwalczania ASF oraz wsparcie eksperckie i techniczne w tym za-
kresie. Wszystkie działania podejmowane przez poszczególne służby w Polsce zostały 
ocenione pozytywnie.

Pismem z 21.02 br. przekazano stronie ukraińskiej raport epidemiologiczny oraz 
kolejne informacje nt. sytuacji epizootycznej w kraju, w tym materiał o regionaliza-
cji. GLW na bieżąco informuje władze ukraińskie o aktualnej sytuacji epizootycznej 
w kraju.

Jednocześnie, od marca 2014 r. obowiązują nowe wzory świadectw zdrowia na: go-
towe pasze i dodatki do pasz pochodzenia zwierzęcego, pasze pochodzenia roślinnego, 
gotowe karmy dla psów i kotów uzgodnione ze stroną ukraińską. Zmiany w świadec-
twach dotyczą niekorzystnych zapisów o ASF w oparciu o regionalizację wprowadzoną 
na terytorium Polski.

Dodatkowo, GLW zwrócił się z prośbą o renegocjację świadectw zdrowia dla: mącz-
ki z krwi i produktów z krwi; skóry, rogów, jelit, runa, skór baranich i smuszek w stanie 
surowym, wełny, koziego puchu, szczeciny, włosia końskiego, piór i puchu kurzego, 
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kaczego, gęsiego i innego ptactwa; konserw, kiełbas i gotowych produktów mięsnych 
oraz dla mięsa wieprzowego, a także dla świń rzeźnych. Strona ukraińska nadal nie 
ustosunkowała się do propozycji strony polskiej.

4 marca br. władze ukraińskie notyfikowały, poprzez WTO, wprowadzenie restryk-
cji z dniem 18 lutego 2014 r. (notyfikacja G/SPS/N/UKR/94). Strona polska współ-
pracowała z Komisją Europejską w przygotowaniu uwag do tego dokumentu. Komen-
tarz KE został przesłany do Ministerstwa Rozwoju Przemysłu i Handlu Ukrainy w dniu 
14 marca 2014 r.

W dniu 3 kwietnia 2014 r. Główny Lekarz Weterynarii RP, przeprowadził rozmo-
wę telefoniczną z Głównym Lekarzem Weterynarii Ukrainy, w sprawie dopuszczenia 
eksportu mięsa wieprzowego z Polski na Ukrainę. Strona polska zaproponowała zor-
ganizowanie spotkania roboczego w tej sprawie na szczeblu szefów służb lub wicemi-
nistrów rolnictwa.

Dodatkowo, pismem z dnia 8 kwietnia 2014 r. GLW zwrócił się z prośbą do Szefa 
ukraińskiej służby weterynaryjnej o wskazanie danych, jakie strona polska powinna 
dostarczyć w celu zakończenia oceny przez Ukrainę sytuacji epizootycznej w Polsce 
oraz dopuszczenia eksportu mięsa wieprzowego, zgodnie z zaleceniami Światowej Or-
ganizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). GIW potwierdził gotowość do spotkania ze stroną 
ukraińską.

Kwestie barier weterynaryjnych w dostępie do rynku m.in. Ukrainy omówione zo-
stały również podczas śniadania wydanego przez Pana M. Sawickiego, Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w dniu 16.04.2014 r., w którym uczestniczyli Ambasadorowie 
niektórych państw trzecich, a także Radca Ambasady Ukrainy w Warszawie.

8 maja br. odbyło się, z inicjatywy Polski, robocze spotkanie Pana Henryka Li-
twina, Ambasadora RP na Ukrainie, z Panem I. Szwajką, Ministrem Polityki Rolnej 
i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy. Strona ukraińska potwierdziła gotowość do 
spotkania w gronie eksperckim lub na szczeblu ministerialnym, w celu omówienia 
kwestii dostępu do ukraińskiego rynku dla wieprzowiny i wołowiny importowanej 
z Polski.

W dniu 15 maja br. odbyła się wideokonferencja Głównego Lekarza Weterynarii 
z wiceministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy, zastępcy Głów-
nego Weterynarza Ukrainy i przedstawicielem Komisji Europejskiej, w ramach której 
strona ukraińska zadeklarowała uzgodnienie świadectwa weterynaryjnego przy okazji 
spotkania Głównych Lekarzy Weterynarii w Paryżu w dniu 27.05.2014 r. na Konferen-
cji Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Zwierząt oraz zniesienie zakazu w przeciągu 
miesiąca.

W dniu 16 maja br. Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński w roz-
mowie z Ministrem Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Pawło Szeremetą pod-
niósł temat zniesienia zakazu importu wieprzowiny z Polski. Temat ten znalazł się 
również w przekazanym stronie ukraińskiej Pro Memoria nt. problemów polskich firm 
w dostępie do rynku ukraińskiego. Ukraiński minister zapewnił, że zniesienie zaka-
zu wymaga przeprowadzenia niezbędnych procedur, które powinny być zakończone 
w ciągu miesiąca.

4. Wymiana handlowa Polski z Ukrainą w latach 1999–2013

Udział Ukrainy w wymianie handlowej Polski z zagranicą stanowi 2,8%. Eksport 
na Ukrainę realizuje ok. 12 tys. polskich firm, w tym w zdecydowanej większości ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Według wstępnych danych w 2013 r. obroty towa-
rowe pomiędzy Polską i Ukrainą wzrosły o 1,4% i wyniosły blisko 8 mld USD, w tym 
polski eksport na Ukrainę zwiększył się o 8,5% i osiągnął wartość 5,7 mld USD. 
Od początku 2014 r. odnotowujemy spadek wartości polskiego eksportu na Ukra-
inę. Wg wstępnych danych GUS w okresie styczeń – marzec 2014 r., w porównaniu 
do analogicznego okresu 2013 r., spadek eksportu wyniósł 19% (wartość eksportu 
992,4 mln USD). Nastąpił natomiast wzrost importu z Ukrainy o 8,8% (wartość im-
portu 621,1 mln USD).
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Polsko-ukraińska wymiana handlowa w latach 1999–2013 oraz jej dynamika

Rok
Eksport Import Obroty

Saldo
mln USD Dynamika mln USD Dynamika mln USD Dynamika

1999 702,2 64,6 338,4 89,7 1040,6 71,1 +363,8

2000 798,2 113,5 475,4 140,4 1273,6 122,4 +322,8

2001 1002,7 125,6 449,3 94,5 1451,5 114,0 +553,4

2002 1180,5 117,7 491,5 109,4 1672,0 115,1 +688,9

2003 1561,2 132,2 744,5 151,4 2305,8 137,9 +816,6

2004 2023,3 129,6 1038,4 139,5 3061,7 134,5 +984,9

2005 2588,2 127,9 1020,9 98,3 3609,1 113,1 +1567,2

2006 3962,1 153,1 1316,5 128,9 5338,6 141,0 +2645,5

2007 5512,8 138,9 1690,2 128,1 7203,0 133,5 +3822,6

2008 6436,7 117,0 2354,7 139,0 8791,4 128,0 +4095,5

2009 3433,2 53,3 1153,1 49,0 4586,3 52,1 +2280,0

2010 3917,3 114,1 1818,5 157,7 5735,9 125,0 +2098,8

2011 4688,0 119,6 2791,7 153,5 7479,8 130,4 +1896,2

2012 5272,5 112,4 2553,2 91,4 7825,7 104,6 +2719,3

2013 5718,4 108,4 2219,7 86,9 7938,2 101,4 +3498,7

5. Wymiana handlowa towarami rolno-spożywczymi Polska – Ukraina w okre-
sie 2013 – 2-m-ce 2014 (dane wstępne)

EKSPORT:
W 2013 r., w porównaniu do 2012 roku, odnotowany został ponad 8% spadek pol-

skiego eksportu (z 498,5 mln euro do 457,7 mln euro). Niemniej zwiększył się eksport: 
produktów do karmienia zwierząt, serów i twarogów, drobiu domowego żywego, cze-
kolady i wyrobów zawierających kakao. Zmniejszyła się natomiast najbardziej sprze-
daż: mięsa wieprzowego, jabłek, tłuszczu wieprzowego, a także owoców cytrusowych.

W tym okresie, pierwszą pozycję w eksporcie zajmowały owoce cytrusowe (ok. 8% 
eksportu rolnego ogółem na Ukrainę), drugą – mięso wieprzowe (7%), w następnej 
kolejności produkty do karmienia zwierząt (7%), sery i twarogi (ponad 5%), tłuszcz ze 
świń (5%) oraz czekolada i wyroby zawierające kakao (5%).

W okresie I–II 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., eksport 
z Polski na Ukrainę obniżył się o ok. 10% (z 73,8 mln euro do 66,8 mln euro). Najwięk-
szy spadek eksportu dotyczył: mięsa wieprzowego, tłuszczu ze świń, jabłek, produk-
tów do karmienia zwierząt. Zwiększył się eksport m.in.: zagęszczonego mleka i śmieta-
ny, alkoholu etylowego, masła, tłuszczu i oleju kakaowego, przetworów spożywczych 
z grupy CN 2106, serów i twarogów, czekolady i wyrobów zawierających kakao.

Pierwszą pozycję w polskim eksporcie stanowiły owoce cytrusowe (15% eksportu 
rolnego na rynek ukraiński ogółem), drugą sery i twarogi (8%), w trzeciej kolejności 
– czekolady i wyroby zawierające kakao (6,5%), kolejną – produkty do karmienia zwie-
rząt (5,5%) i przetwory spożywcze – (4,5%).
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IMPORT:
W 2013 r., w porównaniu do 2012 r., odnotowany został spadek importu z Ukrainy 

o ponad 31% (z ok. 511 mln euro do 350,1 mln euro). Nastąpił jednak wzrost przy-
wozu: nasion soi, miodu naturalnego, owoców i orzechów, soków owocowych, a także 
produktów pochodzenia roślinnego z grupy CN 1404. Największy spadek importu do-
tyczył: oleju słonecznikowego, nasion rzepaku lub rzepiku, makuchów i innych pozo-
stałości roślinnych, a także oleju sojowego.

Pierwszą pozycję w imporcie zajmowały: makuchy i inne pozostałości roślinne 
(22% importu rolnego ogółem z Ukrainy), następnie produkty pochodzenia roślinnego 
z grupy CN 1404 (17%), nasiona rzepaku lub rzepiku (15%), olej sojowy (8%) i soki 
owocowe (7%) – ogółem stanowiły one 69% importu rolnego z tego kraju.

W ciągu 2 miesięcy 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., im-
port z Ukrainy obniżył się o 14% (z 68,7 mln euro do 58,7 mln euro). Największy 
spadek importu dotyczył: nasion soi, oleju słonecznikowego, nasion rzepaku lub rze-
piku. Zmniejszył się także import produktów pochodzenia roślinnego, oleju sojowego. 
Zwiększył się natomiast przywóz m.in.:, kukurydzy, miodu, owoców i orzechów.

Pierwszą pozycję w polskim imporcie z Ukrainy stanowiły makuchy (25% importu 
rolnego z Ukrainy ogółem), drugą – produkty pochodzenia roślinnego (19%), a trzecią 
– kukurydza (18%). Łącznie produkty te stanowiły ok. 62% polskiego importu rolnego 
ogółem z Ukrainy.

W latach 2006-2010 utrzymywało się dodatnie saldo w obrotach handlowych arty-
kułami rolno-spożywczymi Polski z Ukrainą. W roku 2010 wyniosło ono 146 mln euro, 
jednak już w roku 2011 saldo obrotów było ujemne i wyniosło – ok. 11 mln euro, a rok 
później – 12,4 mln euro. W 2013 r. Polska ponownie osiągnęła nadwyżkę w handlu 
rolno-spożywczym z Ukrainą w wysokości ponad 107,5 mln euro (eksport wyniósł 
ok. 457,7 mln euro, natomiast import z Ukrainy – 350,1 mln euro).

W ciągu 2 miesięcy 2014 r. odnotowane zostało dodatnie saldo dla Polski w wyso-
kości ponad 8 mln euro.

Szczegółowa informacja nt. wymiany handlowej Polski z Ukrainą w odniesieniu do 
towarów rolno-spożywczych w latach 2007–2013 i w okresie II 2014 r. w załączeniu.

MINISTER 
z up. Ilona Antoniszyn-Klik 
Podsekretarz Stanu
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Załącznik
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego, 
Henryka Górskiego, Przemysława Błaszczyka, 

Bohdana Paszkowskiego oraz Beaty Gosiewskiej

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

Szanowna Pani Premier!
Zwracamy się do Pani Premier z zapytaniem dotyczącym różnego trak-

towania rolników przez wydziały komunikacji, jeżeli chodzi o możliwość re-
jestracji przyczepy samochodowej jako rolniczej. W niektórych przypadkach 
rolnicy dokonują takich rejestracji, ale często odbywa się to z ogromnymi 
trudnościami, a niejednokrotnie odmawia im się takiej możliwości.

Prosimy, by Pani Premier zbadała prawidłowość działania wydziałów 
komunikacji we wskazanej sytuacji, ale przede wszystkim prosimy o odpo-
wiedź Pani Premier na pytanie: czy tego rodzaju zróżnicowane traktowanie 
prawne tego samego pojazdu nie godzi w niezbędną do funkcjonowania go-
spodarki i obywateli jasność i pewność prawa?

Z poważaniem   Henryk Górski 
Grzegorz Wojciechowski  Przemysław Błaszczyk 
Robert Mamątow  Bohdan Paszkowski 
Marek Martynowski  Beata Gosiewska

Odpowiedź

Warszawa, 19 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2014 r. Nr BPS/043-53-2326/14 prze-

syłające tekst oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
wspólnie z innymi senatorami podczas 53. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 kwietnia 
2014 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właści-
ciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając 
dowód rejestracyjny.

Starosta dokonuje rejestracji na podstawie dokumentów określonych w art. 72 
ust. 1 ww. ustawy. W oparciu o załączone do wniosku o rejestrację pojazdu doku-
menty, z uwzględnieniem przepisów ww. ustawy oraz aktów wykonawczych, staro-
sta określa rodzaj rejestrowanego pojazdu, np. samochód osobowy, przyczepa lekka, 
przyczepa ciężarowa rolnicza lub inny. Kwestie zaklasyfikowania pojazdów do określo-
nego rodzaju regulowane są w przepisach z zakresu ruchu drogowego, z odpowiednim 
uwzględnieniem wymagań homologacyjnych oraz warunków technicznych pojazdów. 
Należy podkreślić, że przepisy o rejestracji i oznaczaniu pojazdów i określone w nich 
warunki dla rejestracji pojazdów w żadnym aspekcie nie dyskryminują właścicieli 
przyczep rolniczych.
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Zadanie rejestracji jest zadaniem własnym starosty, które wykonuje w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawa wydając decyzje administracyjne. Stosownie do art. 17 
pkt 1 i w związku z art. 127 ust. 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
właściciel pojazdu niezadowolony z decyzji starosty, może złożyć odwołanie od tej de-
cyzji do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Natomiast 
organem właściwym do rozpatrzenia wnoszonych przez właścicieli pojazdów skarg na 
nieprawidłowe działanie starosty jest rada powiatu, stosownie do art. 229 pkt 4 usta-
wy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym minister właściwy do spraw transportu nie jest organem 
uprawnionym do zbadania prawidłowości postępowania wydziałów komunikacji w po-
szczególnych starostwach, w poruszonej w oświadczeniu Pana Senatora sprawie. To 
starosta odpowiada za postępowanie obsługujących go urzędów. W świetle obowią-
zujących przepisów minister właściwy do spraw transportu nie posiada kompetencji 
do nadzorowania starostów w zakresie wykonywanego przez nich zadania rejestracji 
pojazdów.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bohdana Paszkowskiego, Beaty Gosiewskiej, 

Andrzeja Pająka oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się o udzielenie informacji na temat stanowiska ministerstwa 

odnośnie do obowiązku zmian przepisów ustawy o krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
(P-40/12). Z przedłożonej przez Pana Ministra opinii do projektu zmian wyżej 
wymienionej ustawy nie wynika stanowisko dotyczące rozdzielności mająt-
kowej między małżonkami jako przesłanki wpisu, na co zwracał uwagę TK.

Ponadto prosimy o odpowiedź, w jaki sposób jest obecnie uwzględniane 
orzeczenie TK w rozstrzygnięciach ARiMR, to znaczy jakie rozstrzygnięcia 
wydaje ARiMR w sprawie tak zwanych podwójnych wpisów po wyroku, 
a przed nowelizacją.

Czy zmiany w wyżej wymienionej ustawie przełożą się na propozycje 
zmian ministerstwa w zakresie zasad przyznawania poszczególnych płat-
ności? Czy w szczególności małżonek (producenta prowadzącego samodziel-
ne gospodarstwo) będzie mógł przejąć gospodarstwo (inne niż dotychczas 
prowadzone przez współmałżonka) i na przykład skorzystać z premii dla 
młodego rolnika lub innych dofinansowań?

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bohdan Paszkowski 
Beata Gosiewska 
Andrzej Pająk 
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź

Warszawa, 26 maja 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo znak BPS/043-53-2327/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., 

przy którym zostało przesłane oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza 
Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 53. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 24 kwietnia 2014 r. dotyczące zmiany przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 
2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86, z późn. zm.) 
w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt 
P-40/12) uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w zakresie rozdzielności majątkowej między małżonkami jako przesłanki wpisu infor-
muję, iż okoliczność, że między małżonkami została ustanowiona rozłączność mająt-
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kowa, nie może mieć znaczenia rozstrzygającego w postępowaniu o wpis do ewidencji 
producentów i nadanie numeru identyfikacyjnego. Zgodnie bowiem z ww. ustawą do 
podlegających wpisowi do ewidencji producentów i otrzymujących numer identyfika-
cyjny zalicza się m.in. pomioty będące: osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które są posia-
daczami gospodarstwa rolnego, rolnikami lub posiadaczami zwierzęcia.

Ponadto, jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku, wy-
eliminowanie z porządku prawnego art. 12 ust. 4 ustawy o systemie ewidencji w za-
kresie, w jakim nie przewiduje dopuszczalności nadania osobnych numerów identy-
fikacyjnych każdemu z małżonków, w sytuacji gdy istnieje między nimi rozdzielność 
majątkowa i posiadają odrębne gospodarstwa rolne nie jest wystarczające do przywró-
cenia stanu zgodności z Konstytucją. Oprócz nadania nowego brzmienia art. 12 ust. 4 
ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów…, z uwzględnieniem niniejszego 
wyroku, niezbędne jest ustawowe określenie przesłanek, czy rzeczywiście małżonko-
wie ubiegający się o odrębne wpisy posiadają i prowadzą odrębne gospodarstwa rolne. 
Na wnioskodawcach – małżonkach występujących z wnioskiem o osobne wpisy do 
ewidencji – spoczywa ciężar wykazania, że taka sytuacja występuje.

W opinii Trybunału Konstytucyjnego ustanowienie rozdzielności majątkowej jest 
istotną przesłanką dla przyjęcia odrębności gospodarstw. Jednakże istotne są tak-
że okoliczności ustanowienia rozłączności, np. czy nastąpiło to przed, czy po wej-
ściu w życie przepisów dotyczących dokonywania płatności. Dalszymi przesłankami 
mogą być usytuowanie gospodarstw w przestrzeni albo ich wyposażenie w infra-
strukturę.

W związku z powyższym, w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roz-
porządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakie powinny spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie 
o nadanym numerze identyfikacyjnym należy określić katalog przykładowych doku-
mentów, na podstawie których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bę-
dzie mogła przeprowadzić postępowanie weryfikacyjne.

Odnosząc się do rodzaju rozstrzygnięć wydawanych przez ARiMR w zakresie doko-
nywania wpisu do ewidencji producentów do czasu utraty mocy art. 12 ust. 4 usta-
wy o krajowym systemie ewidencji producentów…, uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie 
z art. 190 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

„1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą 
i są ostateczne.

2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 
podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt norma-
tywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowią-
zującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesię-
cy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny – dwunastu miesięcy. 
W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi 
w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin utraty mocy obowiązu-
jącej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów.

4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umo-
wą międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zosta-
ło wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub 
rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowa-
nia, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych 
w przepisach właściwych dla danego postępowania.

5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością głosów”.
Skutkiem skorzystania przez Trybunał z uprawnienia do odroczenia terminu 

utraty mocy obowiązującej przepisu niezgodnego z Konstytucją jest pozostawianie 
go w mocy aż do czasu zmiany tego przepisu przez ustawodawcę, lecz nie dłużej niż 
do dnia, w którym upływa termin utraty jego mocy określony przez Trybunał. Ozna-
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cza to, że mimo stwierdzenia niezgodności z Konstytucją (utraty domniemania 
konstytucyjności) art. 12 ust. 4 powyższej ustawy przepis ten nadal obowiązuje 
i należy go stosować.

Ponadto w uzasadnieniu do wyroku z dnia 18 lutego 2014 r., który zapadł w spra-
wie o sygn. akt II GSK 1429/12, Naczelny Sąd Administracyjny wywodzi, że art. 12 
ust. 4 ustawy o systemie ewidencji pozostaje nadal normatywnym wzorcem kontroli 
decyzji wydanych w okresie jego obowiązywania, a zarazem stanowi materialnopraw-
ną podstawę do przyznawania numerów identyfikacyjnych dla producentów rolnych. 
W stanowisku z dnia 20 lutego 2014 r. Rządowe Centrum Legislacji wyjaśniając 
skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. zajęło następują-
ce stanowisko: „Trybunał Konstytucyjny odroczył termin utraty mocy obowiązującej 
niekonstytucyjnego przepisu w zakresie określonym w sentencji, na 18 miesięcy od 
dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (tj. do końca dnia 13 czerw-
ca 2015 r.). Zdaniem Trybunału wyeliminowanie z porządku prawnego art. 12 ust. 4 
ustawy o systemie ewidencji w zakresie, w jakim nie przewiduje dopuszczalności 
nadania osobnych numerów identyfikacyjnych każdemu z małżonków, w sytuacji 
gdy istnieje między nimi rozdzielność majątkowa i posiadają odrębne gospodarstwa 
rolne nie będzie wystarczające do przywrócenia stanu zgodności z Konstytucją. Po-
wyższe stwierdzenie oznacza konieczność podjęcia właściwych działań legislacyjnych 
przez ustawodawcę. Dodatkowo podkreślenia wymaga, że w okresie odroczenia prze-
pisy te pozostają w dalszym ciągu częścią systemu prawa i tym samym mogą być 
stosowane”.

Ponadto wyjaśniam, iż niestosowanie art. 12 ust. 4 powyższej ustawy pomimo jego 
obowiązywania, w ocenie MRiRW nie jest właściwe ze względów formalnych. Takie 
postępowanie stanowiłoby działanie wbrew obowiązującym przepisom prawa i byłoby 
niezgodne z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
zgodnie z którą „organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach pra-
wa”. Ponadto prowadziłoby to do przekreślenia sensu odroczenia terminu utraty mocy 
obowiązującej tego przepisu, a więc w istocie byłoby niezgodne z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego.

Jednocześnie należy zauważyć, że sam fakt nadania numeru identyfikacyjnego 
nie przesądza jeszcze o prawach czy obowiązkach producentów, w szczególności nie 
przesądza o prawie otrzymania pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zasady 
przyznawania pomocy określają bowiem przepisy odrębne od ustawy o krajowym sys-
temie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności. Wpisanie do ewidencji producentów i nadanie numeru 
identyfikacyjnego stanowi w świetle prawa polskiego jedynie przesłankę przysługiwa-
nia otrzymania tego wsparcia.

Na obecnym etapie prac nad wdrożeniem nowego systemu wsparcia bezpośred-
niego nie jest rozważana zmiana w tym zakresie. Oznacza to, że płatności bezpośred-
nie nadal byłyby przyznawane rolnikom zdefiniowanym w przepisach wspólnotowych, 
jeśli został im nadany numer identyfikacyjny. Zatem rolnicy, którzy dotychczas nie 
mieli takiego numeru, a uzyskaliby go na mocy nowych przepisów będą mogli ubiegać 
się o wszystkie rodzaje płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego pod wa-
runkiem spełniania odpowiednich kryteriów kwalifikowalności zgodnie z przepisami.

Odnosząc się natomiast do kwestii skorzystania z premii dla młodego rolnika 
przez małżonka producenta prowadzącego samodzielne gospodarstwo wyjaśniam, że 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paź-
dziernika 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2014 r., poz. 
201 z późn. zm.) pomoc finansowa w ramach działania „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” objętego PROW 2007–2013 jest przyznawana osobie fizycznej:

1) która:
do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła działalności rolni-

czej i po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie 
rolnym, jeżeli w wymaganym okresie:
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– powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie będzie nie mniejsza niż śred-
nia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju oraz nie 
większa niż 300 ha,

– gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie,
– budynki i budowle znajdujące się w gospodarstwie, wykorzystywane do pro-

dukcji rolnej, oraz użytki rolne w gospodarstwie wykorzystywane do prowa-
dzenia działalności rolniczej nie będą stanowiły przedmiotu współwłasności 
lub współposiadania, z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej,

2) której małżonek do dnia złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy nie 
prowadził działalności rolniczej.

Jeżeli o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przy-
znania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wy-
raził pisemną zgodę.

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej także w przypadku, gdy jej małżonek, 
przed dniem złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy, prowadził działalność 
rolniczą – pod warunkiem że:

1) małżonkowi, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawar-
ciem, nie przyznano pomocy w zakresie działania „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyza-
cja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004–2006” ani w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” 
objętego Programem;

2) wcześniej niż w okresie 15 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, za-
równo w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, małżonek nie 
prowadził działalności rolniczej;

3) gospodarstwo małżonka wejdzie w skład małżeńskiej wspólności majątkowej 
lub odrębnego majątku beneficjenta.

W związku z powyższym w przypadku małżonków spełniających warunki przy-
znania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 
2007–2013, pomoc może być przyznana wyłącznie jednemu z małżonków.

Natomiast warunki przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Premie dla 
młodych rolników” PROW 2014–2020 zostaną określone na poziomie przepisów kra-
jowych.

Wyrażam nadzieję że przekazane informacje w wyczerpujący sposób odpowiadają 
na pytania przedstawione w oświadczeniu Pana Senatora.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Zofia Szalczyk



53. posiedzenie Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r.132

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego, 
Henryka Górskiego, Bohdana Paszkowskiego 

oraz Beaty Gosiewskiej

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

z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem Macieja Laska

Szanowny Panie Przewodniczący!
Naszą uwagę zwróciła następująca informacja podana w mediach: „Pro-

kuratura wojskowa chce nowych badań smoleńskiej brzozy i elementów 
znalezionych w drzewie. Postanowienie w tej sprawie ma zostać wydane 
jeszcze w tym tygodniu – dowiedział się portal tvn24.pl. Prokuratorów zasta-
nawia szczególnie jeden element znaleziony w drzewie. Wykonany jest on ze 
stopu, na który nie natrafiono w skrzydle prezydenckiego samolotu”.

W związku z powyższym chcielibyśmy poznać zdanie Pana Macieja La-
ska na ten temat. Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.

Czy komisja rządowa pod przewodnictwem pana ministra Millera bada-
ła przedmiotową brzozę?

Czy odnalazła w niej fragmenty pochodzące z samolotu, który uległ ka-
tastrofie? Ile było tych fragmentów i z jakich elementów konstrukcyjnych 
samolotu te fragmenty pochodziły?

Na podstawie jakich badań komisja stwierdziła, że znalezione w brzozie 
fragmenty metalowe pochodziły z rozbitego samolotu?

Czy w świetle mechaniki katastrofy przedstawianej przez komisję na 
symulacjach komputerowych jest możliwe, by znalazł się w brzozie odłamek 
z innej niż skrzydło części samolotu, skoro według tychże symulacji lewe 
skrzydło samolotu było jedyną jego częścią mającą kontakt z brzozą?

Prosimy przyjąć wyrazy szacunku 
Grzegorz Wojciechowski  Henryk Górski 
Robert Mamątow   Bohdan Paszkowski 
Marek Martynowski   Beata Gosiewska

Odpowiedź

Warszawa, 19 maja 2014 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wątpliwościami części senatorów, będącymi reakcją na informację po-

daną przez portal tvn24.pl, dotyczącą faktu niepełnej identyfikacji przez Centralne La-
boratorium Kryminalistyczne Policji elementów wyciągniętych z brzozy, w którą ude-
rzyło skrzydło samolotu Tu-154M podczas podejścia do lądowania w dniu 10 kwietnia 
2010 r, w wyniku czego doszło do oderwania fragmentu skrzydła i w konsekwencji 
zderzenia samolotu z ziemią pragnę wyjaśnić, że czynności związane z badaniem wy-
padku samolotu Tu-154M nr 101 były prowadzone na miejscu wypadku przez grupę 
polskich specjalistów z Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bez-
pieczeństwa Lotów, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojskowego Instytutu Me-
dycyny Lotniczej, Dowództwa Sił Powietrznych, Państwowej Komisji Badania Wypad-
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ków Lotniczych oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Specjaliści ci dotarli 
na miejsce wypadku w dniach 10 i 11 kwietnia 2010 roku i pozostali w Smoleńsku 
do czasu zakończenia prac na miejscu wypadku przez Akredytowanego przedstawicie-
la Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Edmunda Klicha. W ramach powierzonych im za-
dań wykonywali czynności badawcze na miejscu wypadku, między innymi, oględziny 
wraku, miejsca wypadku i inwentaryzacji przeszkód, w tym również brzozy, w które 
uderzył samolot Tu-154M. Wyniki tych prac zostały zawarte w Raporcie końcowym, 
Protokole z badania oraz załącznikach do ww. dokumentów.

W przedmiotowej brzozie stwierdzono wbite elementy konstrukcji skrzydła samo-
lotu Tu-154M, a w odciętej wskutek zderzenia z brzozą części lewego skrzydła ele-
menty drzewa. Charakter uszkodzenia skrzydła jednoznacznie wskazuje na opisany 
w Raporcie końcowym, oraz pozostałych dokumentach opublikowanych przez Komi-
sję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, przebieg zdarzenia. Po-
twierdza to również niezależnie przeprowadzona przez CLKP ekspertyza na potrzeby 
prowadzonego przez prokuraturę wojskową śledztwa, w której opisano zarówno prze-
bieg niszczenia cienkościennej konstrukcji skrzydła, jak również sposób przełamania 
brzozy odpowiadający mechanice pękania drewna a udokumentowany przez KBWLLP 
podczas prowadzonego na miejscu wypadku badania.

Z uwagi na to, iż wątpliwości wynikają z informacji podanej przez portal tvn24.pl 
pragnę wskazać, że ten sam portal zamieścił wyjaśnienie wątpliwości związanych 
z niepełną identyfikacją przez CLKP elementów wyciągniętych z brzozy http://www.
tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju.3/lasek-silumin-byl-na-skrzydle-tu-154-to-jeden-z-
najbardziej-rozpowszechnionych-materialow-w-lotnictwie.421178.html.

Pragnę również wyjaśnić, że silumin (stop aluminium z krzemem) jest po dura-
luminium najbardziej rozpowszechnionym w lotnictwie stopem, wykorzystywanym 
na odlewy elementów takich jak konsole zawieszenia klap i innych mechanizmów 
i był wykorzystywany jako materiał konstrukcyjny elementów skrzydła samolotu 
Tu-154M. Polecam również materiał zdjęciowy zamieszczony przez nasz Zespół na 
stronie http://faktysmolensk.gov.pl/ gdzie, między innymi, można zobaczyć uszko-
dzoną w wyniku kontaktu z brzozą konsolę zawieszenia slotu (mechanizacji skrzydła) 
wykonaną z siluminu.

Z wyrazami szacunku 
 
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU 
Maciej Lasek


