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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka 
oraz senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z ujawnionym w ostatnim czasie skandalicznym, przestęp-

czym traktowaniem podopiecznych przez jedną z łęczyckich zawodowych 
rodzin zastępczych oraz ze względu na to, iż proceder ten mógł trwać przez 
dłuższy czas – nie był to pierwszy przypadek, że wobec tej właśnie rodziny 
padły podejrzenia o niewłaściwe traktowanie umieszczonych u niej dzieci, 
bo informacje o biciu dzieci i ich zastraszaniu były zgłaszane Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy przez krewnych dzieci, a wcześniej 
doszło do odebrania dzieci znajdujących się w tej rodzinie – proszę o wyja-
śnienie następujących kwestii.

Czy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (tekst jednolity w DzU z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), możliwe 
jest ponowne powierzenie sprawowania pieczy zastępczej rodzinie, wobec 
której sąd zadecydował o odebraniu znajdujących się u niej dzieci?

Jeżeli w danym powiecie jest zbyt mało rodzin zastępczych, to jakie al-
ternatywne rozwiązania może zastosować jednostka samorządu terytorial-
nego w celu zapewnienia dziecku pieczy zastępczej?

Czy obowiązujące przepisy prawa formułują choćby minimalne wymogi 
w zakresie kompetencji, jakie ma posiadać osoba dokonująca oceny spełnienia 
przez kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej warunków, o których 
mowa w art. 42 ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej? W ust. 1 pkt 1 pojawia się wymóg 
dawania przez takie osoby rękojmi należytego sprawowania pieczy zastęp-
czej, w ust. 1 pkt 7 – wymóg zapewnienia odpowiednich warunków bytowych 
i mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych 
potrzeb, istotny jest też warunek posiadania przez taką osobę predyspozycji 
i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Wszystkie te wymogi są bar-
dzo ogólnie określone, a tym samym trudne do obiektywnej oceny.

Czy zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej, jakie ma przedstawić kandydat do pełnienia tej 
funkcji, obejmują opinię lekarza psychiatry?

Czy wobec posiadanych informacji o funkcjonowaniu w Polsce rodzinnej 
pieczy zastępczej określone ustawowo terminy dokonywania oceny sytuacji 
dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz oceny samej rodziny za-
stępczej, w tym kolejnej oceny dokonywanej w razie wcześniejszej nega-
tywnej oceny rodziny zastępczej, zostały właściwie określone i nie zacho-
dzi uzasadniona potrzeba ich skrócenia, a tym samym zwiększenia kontroli 
w zakresie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej?

Na czym, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, powinna 
polegać merytoryczna ocena sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie za-
stępczej i ocena rodziny zastępczej? Jaki powinien być jej zakres oraz przez 
kogo i w jaki sposób powinna być przeprowadzana, aby była jak najbardziej 
wiarygodna, obiektywna i umożliwiała jak najpełniejszą realizację zasady 
kierowania się dobrem dziecka? Czy osoby dokonujące oceny mogą bądź 
powinny zasięgać opinii najbliższych sąsiadów rodziny zastępczej co do spo-
sobu jej funkcjonowania i wypełniania powierzonych jej funkcji?

Czy osoby zakwalifikowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
mogą zostać skierowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 
specjalistycznej poradni zdrowia psychicznego?

Czy kolejna negatywna ocena rodziny zastępczej stanowi podstawę do 
odebrania rodzinie zaświadczenia kwalifikacyjnego, wykreślenia jej z prowa-
dzonego przez starostę rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do peł-
nienia funkcji rodziny zastępczej czy pełniących funkcję rodziny zastępczej?

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 
Bohdan Paszkowski
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Odpowiedź

Warszawa, 11 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

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

BPS/043-55-2380/14, dotyczące oświadczenia złożonego przez senatorów Przemysła-
wa Błaszczyka i Bohdana Paszkowskiego podczas 55. posiedzenia Senatu RP, w spra-
wie standardów powierzania pieczy zastępczej nad dzieckiem i nadzoru nad jej wyko-
nywaniem, uprzejmie wyjaśniam.

Uchylenie bądź zmiana postanowienia sądu, na podstawie którego dochodzi 
do rozwiązania rodziny zastępczej bądź rodzinnego domu dziecka dla konkretnych 
umieszczonych w tych formach pieczy dzieci, nie jest równoznaczne z rozwiązaniem 
rodzinnej formy pieczy zastępczej jako takiej. Powierzenie funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzącego rodzinny dom dziecka następuje dla każdego z dzieci osobno. Przy-
czyny zmiany postanowienia sądu mogą być różne i leżeć zarówno po stronie samej 
rodziny (brak odpowiednich kompetencji do sprawowania pieczy nad dziećmi), jak 
i być spowodowane okolicznościami zewnętrznymi, np. powrotem dziecka do rodziny 
biologicznej. Osoby, wobec których sąd zdecydował o „odebraniu dzieci” nadal po-
zostają osobami zakwalifikowanymi do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub pro-
wadzenia rodzinnego domu dziecka. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) nie prze-
widuje bowiem cofnięcia kwalifikacji bądź wykreślenia z rejestru prowadzonego przez 
starostę, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy. Brak regulacji w tym zakresie nie 
jest błędem, ponieważ bardzo różne mogą być przyczyny, dla których zmianie ulega 
postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Jednocześnie jednak 
należy mieć na uwadze, iż z przepisu art. 5792 §1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego 
wynika obowiązek sądu, w każdym przypadku, przed umieszczeniem dziecka w ro-
dzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka zasięgania opinii właściwego ośrodka 
pomocy społecznej, opinii właściwego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, infor-
macji o dotychczasowym sprawowaniu funkcji przez rodzinę zastępczą lub prowa-
dzącego rodzinny dom dziecka oraz informacji z rejestru danych prowadzonego przez 
starostę na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
albo też opinii starosty właściwego ze względu na miejsce sprawowania rodzinnej pie-
czy zastępczej – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na 
terenie innego powiatu niż powiat miejsca zamieszkania dziecka. W opinii, o której 
mowa wyżej, zamieszcza się w szczególności informacje o spełnianiu przez kandydata 
warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
W przypadku powzięcia przez sąd informacji o nieprawidłowościach w sprawowaniu 
pieczy zastępczej, zadaniem sądu jest ocena czy zasadnym jest powierzenie rodzinie 
sprawowania pieczy nad kolejnymi dziećmi.

Przepis art. 180 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
wskazuje, że zadaniem własnym powiatu jest zapewnienie dzieciom pieczy zastęp-
czej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych. Jeżeli powiat nie dysponuje wystarczającą liczbą miejsc 
w pieczy zastępczej, może umieścić dziecko w pieczy zastępczej na terenie innego 
powiatu. W takim przypadku powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć 
dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wycho-
wawcza, zawiera z powiatem, zobowiązanym do ponoszenia wydatków związanych 
z pobytem dziecka w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz 
warunków jego pobytu i wysokości tych wydatków. Jeśli zaś powiat ma trudności ze 
znalezieniem osób gotowych podjąć się pełnienia roli rodzica zastępczego na terenie 
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własnego powiatu, może, na podstawie przepisu art. 54 ust. 3a i 3b ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawierać umowy o pełnienie funkcji rodzi-
ny zastępczej z osobami mającymi miejsce zamieszkania na terenie innego powiatu. 
W takim przypadku umowa może być zawarta po uprzednim zawarciu porozumienia 
starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej 
ze starostą innego powiatu.

Zgodnie z przepisem art. 42 i 45 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub pro-
wadzenia rodzinnego domu dziecka dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej. 
Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka 
organizacyjna powiatu lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakre-
sie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej lub też osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania ro-
dziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, którym powiat zlecił realiza-
cję tego zadania. Ustawa nie określa wymagań dla osób, które w imieniu organizatora 
kwalifikują kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Zadaniem starosty jest 
wybór takiego podmiotu, który będzie w stanie prawidłowo realizować zadania powie-
rzone organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka obowiązany jest przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do pełnienia tej funkcji. Zaświadczenie to, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 5 
ustawy powinno być wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), a zatem 
lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodaw-
cy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdro-
wotnej. Kandydaci nie mają obowiązku przedstawiania zaświadczenia wystawionego 
przez lekarza psychiatrę, natomiast ustawa przewiduje konieczność dokonania oceny 
predyspozycji i motywacji kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, ocena ta 
dokonywana jest przez psychologa.

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy dokonywanie oceny sy-
tuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka 
oraz oceny rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka. Ocena sytuacji 
dziecka powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci 
w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych 
nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wskazane terminy są zbieżne z przepisem art. 5791 
§3 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym sąd opiekuńczy okresowo, 
nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczo-
nego w pieczy zastępczej w celu ustalenia możliwości powrotu dziecka do rodziny. 
Natomiast pierwszej oceny rodziny zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom dziec-
ka organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje nie później niż przed upływem 
roku od umieszczenia pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 
dziecka. Kolejna ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej 
oceny, a następne nie rzadziej niż co 3 lata. W przypadku negatywnej oceny rodziny 
zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka, kolejna ocena jest dokonywa-
na nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania tej oceny. W przypadku 
negatywnej kolejnej oceny organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje do sądu 
wniosek o uchyleniu postanowienia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej 
albo rodzinnym domu dziecka. W przypadku rodzin zastępczych zawodowych oraz 
rodzinnych domów dziecka w celu ustalenia zasadności przedłużenia okresu obo-
wiązywania umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzin-
nego domu dziecka, oceny dokonuje się także na trzy miesiące przed wygaśnięciem 
tej umowy. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza termin oceny rodziny 
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zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka, uwzględniając stopień przygoto-
wania rodziny zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka do wykonywania 
ich zadań. Jednocześnie jednak art. 71 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej stanowi, iż w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny 
dom dziecka nie wypełnia swoich funkcji lub wypełnia je niewłaściwie, starosta zawia-
damia właściwy sąd. W przypadku gdy sąd, na skutek zawiadomienia starosty, zmieni 
orzeczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym 
domu dziecka starosta może rozwiązać z tą rodziną zastępczą lub z osobą prowadzącą 
rodzinny dom dziecka umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie 
rodzinnego domu dziecka, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Wraz z kierowa-
nym do sądu zawiadomieniem powiatowe centrum pomocy rodzinie informuje sąd 
o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, w których można umieścić 
dziecko, o osobach spełniających warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka, oraz o placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych 
ośrodkach preadopcyjnych odpowiednich dla dziecka. Do czasu ponownego umiesz-
czenia w pieczy zastępczej, starosta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka, ma obowiązek zapewnienia dziecku opieki i wychowania.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umiesz-
czonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka w celu:

1) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
3) modyfikowania planu pomocy dziecku;
4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 

umożliwiającą przysposobienie;
5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
6) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej 

na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy 
społecznej.

Oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje w kon-
sultacji w szczególności z rodziną zastępczą albo prowadzącym rodzinny dom dziecka, 
pedagogiem, psychologiem, właściwym asystentem rodziny, przedstawicielem ośrod-
ka adopcyjnego, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Natomiast oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka or-
ganizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje pod względem predyspozycji do peł-
nienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Oceny tej dokonuje 
się w konsultacji w szczególności z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
asystentem rodziny pracującym z rodziną dziecka. Ponadto zadaniem organizatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności 
z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich 
organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a tak-
że kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi. Zatem 
dokonując ocen rodziny zastępczej czy sytuacji dziecka organizator może korzystać 
z informacji przekazywanych również przez podmioty, z którymi współpracuje.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej prowadzi poradnictwo i terapię dla osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pie-
czy zastępczej. Zadaniem organizatora nie jest jednak kierowanie osób sprawujących 
pieczę zastępczą do poradni zdrowia psychicznego.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o włączenie centrów inte-

gracji społecznej i klubów integracji społecznej do zapisów przygotowywanej 
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w za-
kresie realizacji zadań związanych z reintegracją zawodową i społeczną 
osób oddalonych od rynku pracy.

Centra integracji społecznej tworzone są przez jednostki samorządu te-
rytorialnego w formie jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych 
oraz przez organizacje pozarządowe, by realizować działania z zakresu rein-
tegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, zwłaszcza tych zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Podstawą funkcjonowania CIS jest ustawa 
o zatrudnieniu socjalnym. Zatrudnienie socjalne jest uważane za ważną me-
todę wykorzystywaną w działaniach na rzecz rozwiązywania trudnej sytu-
acji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

Jak wynika z danych, w wyniku działalności centrów integracji społecz-
nej ponad 40% bezrobotnych – klientów powiatowych urzędów pracy lub 
ośrodków pomocy społecznej – uczestników centrów integracji społecznej na 
stałe powróciło na otwarty rynek pracy.

W moim mniemaniu dane te stwarzają możliwość podjęcia działań zmie-
rzających do tego, by włączyć centra integracji społecznej i kluby integracji 
społecznej do zapisów przygotowywanej nowelizacji ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji zadań związanych 
z reintegracją zawodową i społeczną osób oddalonych od rynku pracy.

W tym stanie rzeczy działania w przedstawionym zakresie uważam za 
konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 13.X.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatora Roberta Dowhana pod-

czas 55. posiedzenia Senatu RP w sprawie włączenia centrów integracji społecznej 
i klubów integracji społecznej do zapisów przygotowywanej nowelizacji ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) 
w zakresie zadań związanych z reintegracją zawodową i społeczną osób oddalonych od 
rynku pracy, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Znowelizowana ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 589) 
weszła w życie z dniem 27 maja 2014 roku. Wprowadzone zmiany polegały m.in. na 
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włączeniu podmiotów zatrudnienia socjalnego, centrów integracji społecznej i klubów 
integracji do realizacji działań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy.

Współpraca powiatowych urzędów pracy i instytucji zatrudnienia socjalnego pro-
wadzących działalność w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43 poz. 225 z późn. zm.) jest realizowana poprzez 
wprowadzony w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Program 
Aktywizacji i Integracji (PAI). Działania realizowane w ramach PAI obejmują prace 
społeczne użyteczne, które są wzmacniane działaniami w zakresie reintegracji spo-
lecznej realizowanej przez Centra i Kluby Integracji Społecznej.

Powiatowe urzędy pracy oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zlecać 
w ramach programu PAI, podmiotom prowadzącym działalność statutową na rzecz 
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działania w za-
kresie integracji społecznej.

Centra i Kluby Integracji Społecznej, których instytucjami tworzącymi są jednost-
ki samorządu terytorialnego mogą w oparciu o wprowadzone nowe rozwiązania praw-
ne, realizować pomoc dla osób wykluczonych w ramach PAI w sposób wyodrębniony 
od działań realizowanych w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o zmia-
nie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, minister właściwy 
do spraw pracy przeprowadzi analizę nowych rozwiązań wprowadzonych tą ustawą 
i przedstawi jej wyniki do końca II kwartału 2016 r. na stronie internetowej urzędu 
obsługującego ministra. Zatem dopiero po przeprowadzeniu przedmiotowej analizy 
możliwe będzie dokonanie oceny, co do potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian, 
a w związku z tym konieczności podjęcia prac legislacyjnych.

Problematyka wykluczenia społecznego i powrotu osób bezrobotnych na rynek 
pracy wchodzi w zakres działań przewidzianych zarówno w ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, jak i w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Zawarte 
w tych dwóch aktach prawnych rozwiązania znajdują swoje odzwierciedlenie w pro-
jektach systemowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przewidzianych 
do realizacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020, których celem jest 
m.in. walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Jednocześnie pragnę przeprosić Pana Senatora za czas jaki upłynął pomiędzy 
przesłaniem oświadczenia a udzielenim informacji.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Jestem głęboko zaniepokojony informacjami przekazanymi przez Kra-

jowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz krajowego konsultanta 
w dziedzinie toksykologii klinicznej dra n. med. Piotra Burdę, zgodnie z któ-
rymi województwo warmińsko-mazurskie w 2013 r. znalazło się wśród 
regionów najbardziej zagrożonych problemem zażywania tak zwanych do-
palaczy.

Według analizy zatruć dopalaczami przeprowadzonej przez Wydział 
Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzką 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie w zeszłym roku odnotowano 
aż dziewięćdziesiąt siedem takich przypadków. Do 5 maja 2014 r. odnoto-
wano już trzydzieści sześć przypadków zatrucia dopalaczami. Problem ten 
niestety dotyczy coraz młodszych dzieci – zdarzały się nawet przypadki za-
truć wśród dwunastolatków.

Przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się edukacją, dzia-
łalnością profilaktyczną oraz leczeniem w ramach przeciwdziałania narko-
manii alarmują, że mimo podjętych przez rząd działań problem zażywania 
dopalaczy nadal rośnie i niestety sprzyja wykluczeniu społecznemu dzieci 
i młodzieży. Dlatego w trybie pilnym należy wprowadzić zmiany w obowią-
zującym prawie, tak aby skutecznie wyeliminować z rynku sprzedaż dopa-
laczy. Obecnie instytucje samorządowe nie posiadają skutecznych narzędzi 
do zwalczania opisywanego zjawiska. Jak podkreślają, przyjęte rozwiąza-
nia prawne bronią interesu przedsiębiorców (w imię swobody działalności 
gospodarczej), a nie społeczeństwa. Aktualnie obowiązujące przepisy praw-
ne dają możliwość złożenia przez właściciela sklepu odwołania od decyzji 
dotyczącej zamknięcia sklepu handlującego dopalaczami, wydanej przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną, do drugiej instancji, a następnie zaskarże-
nia wspomnianej decyzji do sądu administracyjnego. W praktyce prowadzi 
to do zawieszenia zamknięcia sklepu do czasu zakończenia postępowania, 
a tym samym czyni postępowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej niesku-
tecznym.

Dlatego też, wraz z przedstawicielami wyżej wymienionych środowisk 
oraz samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, proszę o przy-
spieszenie prac nad zmianami w obowiązującym porządku prawnym oraz 
o odpowiedź na pytanie, na jakim etapie jest obecnie proces legislacyjny 
dotyczący nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Czy projekt 
został już skierowany do Sejmu?

Z poważaniem 
Ryszard Górecki
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Odpowiedź

Warszawa, 2014.06.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Góreckiego, przesłane 

przy piśmie Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: BPS/043-55-2382/14, złożone podczas 55. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniż-
szych informacji.

Na wstępie uprzejmie informuję, że praktyka prowadzenia nadzoru przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców zakazu 
wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych, co wynika z przepisów 
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), wskazała na konieczność zmian niektórych 
regulacji prawnych w celu skuteczniejszego zabezpieczenia obywateli przed niebez-
piecznymi dla nich substancjami. Mając powyższe na uwadze, został opracowany pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych 
ustaw, którego zasadniczym celem jest ułatwienie procedur związanych z możliwością 
kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną przedsiębiorców wprowadzających do 
obrotu nowe substancje psychoaktywne oraz dostosowanie do procedur obowiązu-
jących i praktykowanych w większości państw Unii Europejskiej. Ponadto, ww. pro-
jekt zakłada objęcie kontrolą ustawową 95 substancji, mających działanie psycho-
aktywne oraz wywierających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, których obecność 
stwierdzono w sklepach, z tzw. „dopalaczami”. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż 
mając na uwadze zagrożenia dla zdrowia publicznego stwarzane przez „dopalacze”, 
obecne prace legislacyjne w przedmiotowym zakresie dotyczą uwzględnienia w pro-
jekcie uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień i konsultacji publicznych. Ze względu 
na zakres projektowanej regulacji oraz jej specjalistyczny charakter, uwagi zgłoszone 
w ramach ww. etapu wymagały omówienia podczas konferencji uzgodnieniowej, która 
odbyła w dniu 11 czerwca 2014 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu uwzględniającym ustalenia 
konferencji uzgodnieniowej został przekazany ponownie do uzgodnień i konsultacji 
publicznych w dniu 13 czerwca 2014 r. z 3-dniowym terminem zgłaszania uwag. Jed-
nocześnie uprzejmie informuję, iż dalsze prace legislacyjne w przedmiotowym zakre-
sie będą prowadzone w możliwie najkrótszych terminach.

Ponadto, w obliczu rosnącej podaży środków zastępczych w całej Europie oraz 
w sytuacji pozbawionego granic rynku wewnętrznego, rozwiązaniem w zakresie 
zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia publicznego, które stwarzają nowe substancje 
psychoaktywne, będą wspólne przepisy Unii Europejskiej. W związku z powyższym, 
aktualnie procedowane unijne projekty dotyczą radykalnego przyspieszenia procedury 
wycofywania z rynku substancji psychoaktywnych. Projekty te zostały opracowane we 
Wniosku Komisji Europejskiej z dnia 17 września 2013 r. Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczącego dyrektywy zmieniającej decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW 
z dnia 25 października 2004 r. ustanawiającą minimalne przepisy określające znamio-
na przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do 
definicji narkotyków (COM(2013) 618 wersja ostateczna) oraz Wniosku rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowych substancji psychoaktywnych 
(COM(2013) 619 wersja ostateczna. Ww. projekty są efektem prac zainicjowanych 
w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. Doświadcze-
nia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zwalczania „dopalaczy”, a następnie 
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środków zastępczych, stały się podstawą propozycji Polski w zakresie podjęcia prac 
nad ponadpaństwowym mechanizmem ułatwiającym walkę z nowymi substancjami 
psychoaktywnymi. Zasadne jest, aby regulacje prawne obowiązujące w Unii Europej-
skiej były skoordynowane i jednorodne.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Stanisława Iwana

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do pisma, które otrzymałem w sprawie blokowania i unie-

możliwiania przez organy administracji samorządowej przystąpienia do rea-
lizacji koncesji wydobywczej firmie, która taką koncesję posiada, składam 
w tej kwestii oświadczenie senatorskie.

Sprawa jest związana z konkretną sytuacją, jaka ma miejsce w wo-
jewództwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim, gdzie organy 
gminy Boleszkowice powstrzymują firmę MDW SA przed realizacją konce-
sji wydobywczej, która została jej prawomocnie wydana przez marszałka 
województwa zachodniopomorskiego dnia 28 sierpnia 2012 r. (nr konce-
sji WOŚ.III,7422.6.2012.ZZ) i obejmuje działki w obrębie Namyślin o po-
wierzchni 462,648 m2. Są to działki obejmujące teren, który na podstawie 
zgody ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 
11 września 1999 r. został przeznaczony na cele nierolnicze i nieleśne. Po-
nadto firma MDW SA uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowa-
niach wydaną przez wójta gminy Boleszkowice, który w drodze postano-
wienia z dnia 7 sierpnia 2012 r. pozytywnie uzgodnił koncesję. Z kolei pis-
mem z dnia 28 października 2012 r. wójt gminy Boleszkowice pozytywnie 
zaopiniował „Plan ruchu zakładu górniczego Namyślin-Wielople na l. 212-218”, 
który został też zatwierdzony przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górni-
czego w Poznaniu.

Jednakże na mocy decyzji nr 16/2012 z dnia 3 czerwca 2013 r. wójt 
gminy Boleszkowice odmówił firmie MDW SA ustalenia warunków zabudo-
wy dla inwestycji polegającej na odkrywkowej eksploatacji kruszywa natu-
ralnego. Decyzja ta była konieczna dla uzyskania od Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych zgody na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Pomimo wysyłanych przez firmę pism do wójta i Rady Gminy Boleszko-
wice z prośbą o przystąpienie tychże organów do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru górniczego – chodzi 
o wspomniany już teren – Rada Gminy poinformowała, że na sesji w dniu 
26 września 2013 r. jednogłośnie podjęła decyzję o nieprzystąpieniu do ta-
kiego opracowania. Decyzja Rady Gminy nie miała postaci uchwały.

Skarga na działania organów gminy Boleszkowice złożona do wojewo-
dy zachodniopomorskiego w dniu 23 stycznia 2014 r., w odpowiedzi na 
którą wojewoda wydał Radzie Gminy Boleszkowice polecenie niezwłoczne-
go załatwienia tej sprawy poprzez podjęcie stosownych uchwał, nie przy-
niosła żadnych rezultatów. Rada Gminy niezłomnie i uporczywie stoi przy 
swojej decyzji i pozostawia sprawę bez podejmowania żadnych formal-
nych czynności.

Takie zaniechania ze strony gminy Boleszkowice uniemożliwiają firmie 
MDW SA wykonanie przedmiotowej koncesji wydanej przez marszałka wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Firma nie może przez to uzyskać decyzji 
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie o wyłą-
czeniu gruntów z produkcji leśnej. Raz jeszcze przypominam, że teren ten 
został już objęty zgodą ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych 
i leśnictwa. Co więcej, zaniechania te uszczuplają finansowe wpływy, jakie 
Skarb Państwa miałby z tytułu opłaty eksploatacyjnej i innych podatków.

Zaistniała sytuacja pokazuje lukę prawną, ponieważ z jednej strony 
firma MDW SA ma prawną legitymację do eksploatacji kruszywa wydaną 
przez organy działające w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz dokonuje 
opłat za dzierżawę gruntów, a z drugiej strony z powodu niezrozumiałego 
uporczywego zaniechania organów gminy Boleszkowice nie ma możliwości 
prowadzenia działalności gospodarczej wskazanej koncesją. Podważa to 
również autorytet i moc prawną aktów prawnych wydanych przez marszał-
ka województwa zachodniopomorskiego.

Pomimo że przepisy nakładają na gminę przymus uwzględnienia złóż ko-
paliny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gmina nie 
bierze tego pod uwagę w swoich działaniach. W związku z tym zwracam się 
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do Szanownego Pana Ministra o to, aby takie sytuacje zostały prawnie wy-
eliminowane, ponieważ są niekorzystne dla Skarbu Państwa, dla autorytetu 
organów administracyjnych, a przede wszystkim uniemożliwiają prowadze-
nie działalności gospodarczej przez obywateli.

Łączę wyrazy szacunku 
Stanisław Iwan

Stanowisko 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Pan 
Maciej Grabowski 
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,
stosownie do art. 28 ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji 

rządowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 743, z późn. zm.), w załączeniu przekazuję – zgod-
nie z właściwością – oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Stanisława Iwana 
wygłoszone na 55. posiedzeniu Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 r.

Z poważaniem 
 
Stanisław Huskowski

Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 9 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Na podstawie art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu, niniejszym przekazuję odpo-

wiedź na oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Iwana na 55. posiedzeniu 
Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r. w przedmiocie blokowania przez organy admini-
stracji samorządowej możliwości przystąpienia przez przedsiębiorcę do realizacji kon-
cesji wydobywczej, skierowane pismem z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: BPS/043- 
-55-2383/14 do Ministra Administracji i Cyfryzacji, a następnie przekazane pismem 
z dnia 24 czerwca 2014 r., znak: BM-WP.072.291.2014 do Ministra Środowiska.



55. posiedzenie Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r.18

Podzielam pogląd, iż koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża uprawnia jej ad-
resata do działalności nią określonej, jednakże zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, koncesja nie zwalnia z obowiązków 
określonych odrębnymi przepisami, w tym uzyskania przewidzianych nimi decyzji.

Powyższe wskazuje, iż przedsiębiorca któremu została udzielona koncesja na wy-
dobywanie kopaliny, przed rozpoczęciem eksploatacji powinien uzyskać dodatkowe 
decyzje, takie jak: decyzja w przedmiocie zatwierdzenia planu ruchu zakładu górni-
czego, czy też decyzja w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji. 
Wskazania przy tym wymaga, iż zasadniczo od każdej decyzji, w tym również od decy-
zji w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy przysługuje stronie stosow-
ny środek zaskarżenia. Zatem przedsiębiorcy na wspomnianą w oświadczeniu decyzję 
Wójta Gminy Boleszkowice w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla 
inwestycji polegającej na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego przysługi-
wało odwołanie do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego. Jednocześnie 
wskazania wymaga, iż zasady wydawania decyzji w przedmiocie ustalania warunków 
zabudowy nie są regulowane przez przepisy z zakresu Prawa geologicznego i górnicze-
go, ale przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Chciałbym również podkreślić, iż przedsiębiorcy, którzy zamierzają wydobywać ko-
palinę ze złóż zlokalizowanych na terenach Lasów Państwowych powinni liczyć się 
z ryzykiem prawnym związanym z procedurą mającą na celu wyłączenie gruntów z pro-
dukcji leśnej. Procedura ta jest rozbudowana m.in. ze względu na ochronę gruntów leś- 
nych polegającą na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze.

W opisanej sytuacji, jak wynika z przedstawionego w oświadczeniu stanu fak-
tycznego, charakterystyczne są niekonsekwentne działania oraz zaniechania organów 
gminy Boleszkowice, które blokują rozpoczęcie wydobycia kopaliny, pomimo legity-
mowania się przez przedsiębiorcę stosowną koncesją. Działania te mogą być jednak 
kwestionowane przez zainteresowanego przedsiębiorcę w sposób przewidziany przepi-
sami prawa, w szczególności poprzez składanie stosownych środków zaskarżenia, na 
co już wyżej zwracano uwagę.

Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem, iż opisana sytuacja pokazuje lukę 
prawną, gdyż wymieniony przedsiębiorca uzyskał koncesję na wydobywanie kruszy-
wa, ale nie ma możliwości jej realizacji. Każdorazowe niekonsekwentne działanie, czy 
też zaniechanie organów gmin nie może bowiem przesądzać o konieczności zmian 
szeroko pojętego procesu koncesyjnego, w toku którego współpracują na różnych eta-
pach organy koncesyjne, organy samorządowe (odpowiedzialne m.in. za władztwo pla-
nistyczne przysługujące gminie) oraz organy nadzoru górniczego.

Ponadto, w aktualnie obowiązującej ustawie – Prawo geologiczne i górnicze przyję-
to szereg rozwiązań mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom faktyczną realizację 
ich uprawnień i wzmocnienie pewności procesu koncesyjnego. Przede wszystkim na-
łożono na gminy obowiązek ujawniania udokumentowanych złóż kopalin w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek ujawniania w dokumen-
tacji planistycznej rozszerzono również na obszary złóż kopalin, dla których właści-
wy organ administracji geologicznej przyjął dokumentację geologiczną bez zastrze-
żeń przed dniem wejścia w życie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo geologiczne 
i górnicze, tj. przed dniem 1 stycznia 2012 r. Natomiast w przypadku zaniechania 
wypełnienia tych obowiązków stosowne zarządzenie zastępcze w tym przedmiocie po-
winien wydać wojewoda.

W ustawie – Prawo geologiczne i górnicze wskazano również, iż podejmowanie 
i wykonywanie działalności określonej tą ustawą jest dozwolone tylko wówczas, je-
żeli nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy (w przypadku braku planu) oraz w odrębnych 
przepisach. Powyższe rozwiązanie ma gwarantować, iż działalność wymieniona w tej 
ustawie jest dozwolona wyłącznie wtedy, jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia nieru-
chomości określonego w aktach regulujących lokalny ład przestrzenny oraz wykluczy 
dowolność uzgadniania koncesji wydobywczych przez organy samorządowe.
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Reasumując, obowiązujące i przedstawione wyżej regulacje prawa geologicznego 
i górniczego w ocenie Ministra Środowiska są wystarczające i nie wymagają modyfika-
cji, jednakże Minister Środowiska będzie monitorował analogiczne przypadki i w sytu-
acji ich powtarzania się, rozważy wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych.

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

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

W nawiązaniu do pisma otrzymanego od środowiska lekarskiego skła-
dam oświadczenie senatorskie w sprawie zaprzestania refundacji leku Glivec 
w ramach programu lekowego, który jest stosowany w leczeniu przewlekłej 
białaczki szpikowej we wszystkich fazach choroby.

Preparat ten jest stosowany na całym świecie, również w Polsce w ra-
mach programu lekowego. Jednakże, jak powszechnie wiadomo, od 1 lipca 
ten lek ma być zastąpiony generykiem Nibix, który jest zarejestrowany tylko 
do leczenia fazy przełomu blastycznego, a refundacja kosztów leku będzie 
realizowana z katalogu chemioterapii. W związku z tym uniemożliwi się cho-
rym pacjentom szerokie stosowanie tego leku, ponieważ tylko nielicznych 
będzie stać na pokrycie tak wysokich kosztów bez refundacji. Stosowanie 
generyku Nibix może się również wiązać z ryzykiem, iż nie wszyscy pacjenci 
wyrażą zgodę na terapię nim ze względu na brak jego rejestracji dla wszyst-
kich faz choroby. Przeniesienie odpowiedzialności za zastosowanie takiego 
leku spadnie na lekarza prowadzącego. Stanie się to ryzykowne i uciążliwe 
dla większości pacjentów.

Rezygnacja z programu lekowego z preparatem Glivec oznacza również 
brak możliwości prawidłowego monitorowania leczenia, ponieważ w nowych 
okolicznościach nie są przewidziane dodatkowe fundusze na regularne wy-
konywanie badań molekularnych i cytogenetycznych kontrolujących sku-
teczność prowadzonej terapii.

W związku z tym zwracam się do Szanownego Pana Ministra o podjęcie 
działań mających na celu analizę możliwości wyboru przez pacjentów pre-
paratu, jaki chcą wykorzystywać w trakcie leczenia w ramach refundacji, 
ponieważ w innym przypadku mniej zamożnym pacjentom odbiera się tę 
szansę.

Łączę wyrazy szacunku 
Stanisław Iwan

Odpowiedź

Warszawa, 2014.06.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Stanisława Iwana, Senatora Rzeczypospoli-

tej Polskiej, przesłane przy piśmie z dnia 11 czerwca 2014 r. (BPS-043-55-2384/14), 
w sprawie zaprzestania refundacji leku Glivec w ramach programu lekowego, uprzej-
mie informuję co następuje.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż leczenie pacjentów z przewlekłą białaczką szpiko-
wą z zastosowaniem imatynibu, zarówno w odniesieniu do pacjentów nowo zdiagnozo-
wanych, jak i kontynuujących leczenie, zostało w pełni zabezpieczone już w styczniu 
2014 r. poprzez systematyczne wprowadzanie do refundacji, w ramach katalogu che-
mioterapii, produktów generycznych zawierających w swoim składzie imatynib, nie-
zależnie od funkcjonującego do dnia 30 czerwca 2014 r. programu lekowego Leczenie 
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przewlekłej białaczki szpikowej, w ramach którego finansowany jest lek Glivec. Biorąc 
zatem powyższe pod uwagę, w opinii Ministra Zdrowia, potrzeby zdrowotne opisanej 
grupy pacjentów zostały zabezpieczone, z odpowiednim wyprzedzeniem, we właściwy 
sposób gwarantujący dostęp do bezpiecznych i skutecznych technologii lekowych. 
Biorąc powyższe pod uwagę, jak i przyjmując poniższe pełne wyjaśnienia w przedmio-
towej kwestii, twierdzenie o odebraniu szans na leczenie pacjentom, w szczególności 
mniej zamożnym, jest nieuzasadnione. Pragnę zauważyć, iż leczenie imatynibem w ra-
mach katalogu chemioterapii prowadzone jest, podobnie jak w programie lekowym, 
bez koniczności ponoszenia przez pacjenta zapłaty za leki.

Nawiązując do kwestii utrzymania refundacji leku Glivec w ramach programu le-
kowego, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), objęcie leku refun-
dacją jest możliwe na wniosek uprawnionego podmiotu, tj. podmiotu odpowiedzialne-
go, jego przedstawiciela lub podmiotu uprawnionego do importu. Lek Glivec do dnia 
30 czerwca 2014 r. jest finansowany ze środków publicznych w leczeniu przewlek- 
łej białaczki szpikowej w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłej białaczki 
szpikowej (ICD-10 C 92.1) na podstawie decyzji Ministra Zdrowia wydanych w dniu 
23 marca 2012 r. na okres dwóch lat z terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 
2012 r. Z uwagi na zapisy art. 2 pkt 18 ww. ustawy, który stanowi, że program lekowy 
jest to program zdrowotny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmu-
jący technologię lekową, w której substancja czynna nie jest składową kosztową in-
nych świadczeń gwarantowanych lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, który nie jest składową kosztową innych świadczeń gwarantowanych 
w rozumieniu tej ustawy, Minister Zdrowia nie ma podstaw prawnych do wydania de-
cyzji o objęciu refundacją leku Glivec od dnia 1 lipca 2014 r. w ramach ww. programu 
lekowego, o co wnioskował podmiot odpowiedzialny.

Ponadto uprzejmie informuję, że mając na uwadze ww. przepisy dotyczące trybu 
obejmowania leków refundacją, Minister Zdrowia kilkukrotnie spotykał się z przed-
stawicielami uprawnionego podmiotu i zaproponował rozważenie złożenia wniosków 
o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny leku Glivec w leczeniu przewlekłej 
białaczki szpikowej w ramach katalogu chemioterapii. Złożenie przedmiotowych wnio-
sków umożliwiłoby Komisji Ekonomicznej przeprowadzenie negocjacji dotyczących 
ceny leku Glivec i ewentualne podjęcie przez Ministra Zdrowia decyzji o umieszczeniu 
ww. produktu w wykazie leków refundowanych w katalogu chemioterapii, w ramach 
którego objęte są refundacją inne leki zawierające w swoim składzie imatynib. W uzu-
pełnieniu powyższego pragnę poinformować, iż w dniu 27 maja 2014 r. do Ministra 
Zdrowia wpłynął wniosek właściwego podmiotu odpowiedzialnego o objęcie refunda-
cją leku Glivec (imatynib) w ramach katalogu chemioterapii. Po przeprowadzeniu pro-
cedury refundacyjnej dla leku Glivec w ramach kategorii dostępności refundacyjnej 
– katalog chemioterapii oraz po zakończeniu negocjacji cenowych pomiędzy Wniosko-
dawcą, a Komisją Ekonomiczną działającą przy Ministrze Zdrowia, Minister Zdrowia 
wydał pozytywną decyzję odnośnie do refundacji leku Glivec w leczeniu przewlekłej 
białaczki szpikowej w ramach katalogu chemioterapii. W związku z powyższym od 
dnia 1 lipca 2014 r. lek Glivec będzie refundowany, obok innych leków generycznych 
zawierających imatynib, w ramach katalogu chemioterapii.

Odnosząc się do kwestii różnic pomiędzy lekami Glivec i Nibix, ale także i in-
nych leków generycznych zawierających imatynib, należy na wstępie podkreślić, że 
wszystkie przedmiotowe produkty lecznicze zawierają tę samą substancję czynną ima-
tynib, która jest zasadniczym składnikiem warunkującym efekt terapeutyczny leku, 
w związku z czym generyczne produkty zawierające w swoim składzie imatynib są tak 
samo skuteczne i bezpieczne jak lek Glivec.

Glivec jest lekiem innowacyjnym (referencyjnym), co oznacza, że został dopuszczo-
ny do obrotu jako pierwszy produkt leczniczy zawierający substancję czynną imatynib, 
zaś Nibix jest jednym z leków generycznych zawierającym przedmiotową substancję 
i będącym zatem odpowiednikiem leku referencyjnego.
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Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), odpowiednikiem referencyjnego produk-
tu leczniczego jest produkt leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy 
substancji czynnych, taką samą postać farmaceutyczną, jak referencyjny produkt lecz-
niczy, i którego biorównoważność wobec referencyjnego produktu leczniczego została 
potwierdzona odpowiednimi badaniami biodostępności. Biorąc powyższą definicję pod 
uwagę należy podkreślić, iż wszystkie zarejestrowane produkty lecznicze stanowiące 
leki generyczne w stosunku do leku Glivec, zawierają tę samą substancję czynną, 
tj. imatynib, tożsamą postać terapeutyczną w stosunku do leku referencyjnego, a ich 
biorównoważność została potwierdzona w stosunku to tego leku w przebiegu badania 
biodostępności.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, we 
wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnością genu 
BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+) w katalogu chemioterapii, oprócz leku Ni-
bix, refundacją objęte są również inne leki generyczne zawierające substancję czynną 
imatynib o nazwach handlowych: Imakrebin, Imatenil, Imatinib Actavis, Imatinib Pol- 
fa, Imatinib Teva, Imatinib Zentiva, Meaxin i Telux.

Wszystkie ww. produkty generyczne imatynibu zostały dopuszczone do obrotu na 
podstawie badań biorównoważności, które dowiodły ponad wszelką wątpliwość, iż 
leki generyczne dostarczają do organizmu tę samą substancję czynną w takiej samej 
ilości i czasie, jak lek referencyjny. Dowód ten daje pełną gwarancję takiego same-
go bezpieczeństwa i skuteczności przedmiotowych leków. Stanowisko to jest zgodne 
z wiedzą naukową oraz regulacjami prawnymi obowiązującymi zarówno w Polsce, jak 
i innych krajach Unii Europejskiej, wynikającymi z Dyrektywy 2001/83/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego ko-
deksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. L 311 
z 28.11.2001). Analogiczne standardy postępowania występują w innych krajach 
świata – USA, Australii, Kanadzie.

Powyższe stanowisko podziela również Rada Przejrzystości, działająca przy Agen-
cji Oceny Technologii Medycznych, która w opinii nr 126/2014 z dnia 12 maja 
2014 r. uznała, że skuteczność i bezpieczeństwo generycznych produktów imatynibu 
we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnością genu 
BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+) u dorosłych pacjentów, zostały stwierdzone 
poprzez badania biorównoważności. Także Prezes Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych w opinii z dnia 12 maja 2014 r. stwierdził, iż mając na uwadze restrykcyjne 
wymagania rejestracyjne dla leków generycznych oraz odnalezione i przeanalizowane 
piśmiennictwo naukowe, w opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych nie ma do-
wodów naukowych wskazujących na niższą skuteczność i bezpieczeństwo generycz-
nego imatynibu względem leku oryginalnego. Tym samym leki te mogą być bezpiecznie 
stosowane we wskazaniach tożsamych jak lek oryginalny. Jednocześnie, w kontekście 
powyższego pragnę zaznaczyć, iż dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa le-
czenia przewlekłej białaczki szpikowej odnoszą się do zastosowania nie konkretnego 
leku, a konkretnej substancji czynnej, tj. imatynibu.

Odnosząc się do podnoszonych w Pańskim oświadczeniu kwestii dotyczących róż-
nic w zakresach zarejestrowanych wskazań do stosowania leku innowacyjnego Gli-
vec i leków generycznych, w tym leku Nibix, uprzejmie wyjaśniam, że wynikają one 
wyłącznie z ograniczeń prawnych o charakterze formalnym. W listopadzie 2011 r. na 
skutek zakończenia okresu wyłączności rynkowej dla produktu leczniczego Glivec we 
wskazaniu: leczenie przewlekłej białaczki szpikowej, zarejestrowanych zostało szereg 
produktów zawierających tę samą substancję czynną, a więc mających zastosowanie 
w podobnym zakresie wskazań. Pomimo tego niemożliwym okazało się wnioskowa-
nie o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych będą-
cych odpowiednikami leku Glivec we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z nowo 
rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową (CML) w fazie przewlekłej z obecnością 
chromosomu Filadelfia. Przywołane ograniczenie ma związek z obowiązującym okre-
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sem wyłączności rynkowej dla produktu leczniczego Tasigna, zawierającą nilotynib. 
Lek ten uzyskał w dniu 22 maja 2006 r. status leku sierocego (nr Eu/3/06/375) we 
wskazaniu: leczenie przewlekłej białaczki szpikowej i zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 
NR 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w spra-
wie sierocych produktów leczniczych (Dz. U. L 18 z 22.1.2000) został objęty okresem 
wyłączności rynkowej. W trakcie dopuszczania do obrotu leku Tasigna, Europejska 
Agencja Leków na wniosek właściciela obu leków pozytywnie rozpatrzyła wniosek 
o przedłużenie okresu wyłączności rynkowej dla leku Glivec jako leku podobnego do 
leku Tasigna w trybie art. 8 ww. rozporządzenia. Ponadto należy dodać, iż lek Tasi-
gna uzyskał w dniu 19 listopada 2007 r. pozwolenie na dopuszczenie do obrotu we 
wskazaniu leczenie dorosłych pacjentów, u których występuje chromosom Filadelfia, 
mających przewlekłą białaczkę szpikową (ang. chronic myelogenous leukemia, CML) 
w fazie przewlekłej lub w fazie akceleracji, w przypadku oporności lub nietolerancji na 
uprzednie leczenie, w tym leczenie imatynibem. Natomiast w dniu 21 grudnia 2011 r. 
na podstawie zmiany porejestracyjnej nr EMEA/H/C/798/11/37 ww. wskazanie do 
stosowania leku Tasigna otrzymało brzmienie produkt leczniczy Tasigna jest wskaza-
ny w leczeniu dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową 
(CML) w fazie przewlekłej z obecnością chromosomu Filadelfia. Skutkiem tego do dnia 
21 listopada 2017 roku żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie może do-
konać rejestracji ww. wskazań dla leków generycznych zawierających imatynib.

W odpowiedzi na wątpliwości dotyczące stosowania przedmiotowych leków gene-
rycznych w zakresie stosowania poza wskazaniami zawartymi w dokumencie Cha-
rakterystyki Produktu Leczniczego pragnę zauważyć, iż ordynowanie ww. leków poza 
zakresem wskazań rejestracyjnych nie może zostać uznane za prowadzenie ekspery-
mentu medycznego, gdyż nie mieści się w definicji przedmiotowego pojęcia. W odnie-
sieniu do podania sprawdzonej już substancji czynnej, jaką jest niewątpliwie imaty-
nib, stosowanej w terapii od wielu lat, a więc o ugruntowanej historii zastosowania 
i zgodnie z aktualną wiedzą naukową, nie może być traktowane w żadnym przypadku 
jako eksperyment. W odniesieniu zaś do kwestii konieczności uzyskiwania zgody pa-
cjenta co do zastosowania u niego leku poza wskazaniami rejestracyjnymi pragnę 
poinformować, iż od dnia 16 kwietnia 2014 r. nie obowiązuje konieczność uzyskania 
takiej zgody w odniesieniu do wszystkich leków stosowanych w chemioterapii w za-
kresie wskazań pozarejestracyjnych. Powyższe wynika z opublikowania przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia Zarządzenia Nr 19/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z 16 kwietnia 2014 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 26/2012/DGL Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie okreś- 
lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie 
chemioterapia.

Odnosząc się zaś do kwestii związanych z odpowiedzialnością za ordynowanie 
przez lekarzy leków generycznych z substancją czynną imatynib poza wskazaniami 
rejestracyjnymi, należy wziąć pod uwagę zapisy art. 4 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), który wskazuje, 
iż lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wie-
dzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania 
i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością. 
Pierwszy z uregulowanych w przywołanym przepisie obowiązków nakazuje lekarzowi 
wykonywanie zawodu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, z zastrzeże-
niem jednak, iż następuje to w ramach dostępnych mu metod oraz środków. Lekarz 
jest zatem zobowiązany do wykonywania swojego zawodu zgodnie ze wskazaniami 
aktualnej wiedzy medycznej, w szczególności w zakresie świadczeń finansowanych ze 
środków publicznych. O obowiązku tym wspominają również art. 4 i 6 Kodeksu Etyki 
Lekarskiej, które gwarantują lekarzowi swobodę działań zawodowych, ograniczoną 
przez aktualną wiedzę medyczną oraz rzeczywiste potrzeby pacjenta. Równocześnie 
z przepisu art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej wynika, iż lekarzowi nie wolno posługiwać 
się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub niezweryfi-
kowane naukowo. Jednakże, w świetle faktu, iż ponad wszelką wątpliwość została 
potwierdzona biorównoważność leków odtwórczych dla leku Glivec, należy wskazać, 
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iż zastosowanie ww. leków nie może zostać uznane za spełniające hipotezę art. 57. 
Zastosowanie leków generycznych zawierających substancję czynną imatynib jest bo-
wiem potwierdzone naukowo. Profil bezpieczeństwa ww. leków jest taki sam jak leku 
Glivec, który został zarejestrowany w leczeniu dorosłych pacjentów z nowo rozpozna-
ną przewlekłą białaczką szpikową (CML). Skutkiem tego podanie leków generycznych 
należy uznać za zgodne ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz za możliwą 
do zastosowania przez lekarza dostępną metodę leczenia. Działanie polegające na po-
daniu danemu pacjentowi leku odtwórczego zwierającego substancję czynną imatynib 
pozostaje zatem w zgodzie z dyspozycją art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty.

Odpowiadając na uwagę dotyczącą monitorowania leczenia w przypadku finan-
sowania imatynibu w katalogu chemioterapii, a więc finansowania badań cytoge-
netycznych i molekularnych, uprzejmie informuję, że finansowanie przedmioto-
wych badań jest możliwe w Katalogu świadczeń wspomagających jako świadczenie 
nr 5.08.05.0000008, tj. okresowa ocena skuteczności chemioterapii. Omawiana proce-
dura umożliwia rozliczenie w ramach umowy w rodzaju Leczenie szpitalne – chemiote-
rapia 60 pkt w skali roku, co przy cenie 52 zł/punkt daje kwotę 3 210 zł. Jednocześnie 
należy wskazać, iż warunkiem rozliczenia ww. świadczenia jest wskazanie zakresu ba-
dań wykonywanych w ramach monitorowania skuteczności leczenia zgodnie z załącz-
nikiem nr 4a do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 26/2012/
DGL z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realiza-
cji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Zgodnie z pismem 
przedstawionym w dniu 6 czerwca 2014 r. Ministrowi Zdrowia przez Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, Świadczeniodawca 
ma możliwość zastosowania alternatywnego sposobu rozliczenia wybranych badań 
diagnostycznych (genetycznych) z wykorzystaniem świadczenia 5.10.00.0000041 – 
kompleksowa diagnostyka genetyczna chorób nowotworowych dostępnego w ramach 
Katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie, stanowiącym 
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i reali-
zacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Przedmiotowe 
świadczenie zostało wycenione na 45 punktów, co przy wycenie punktu na poziomie 
12,00 zł, daje kwotę finansowania równą 540,00 zł. Powyższe informacje zostały prze-
kazane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 6 czerwca 2014 r. Mi-
nistrowi Zdrowia oraz wszystkim Dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Zatem koszty badań genetycznych wykonywanych u pacjentów z przewlekłą 
białaczką szpikową leczonych imatynibem, refundowanym w katalogu chemiotera-
pii, mogą być rozliczane poprzez ww. świadczenie. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, 
iż decyzje dotyczące metod oceny skuteczności leczenia, w tym badań genetycznych 
i przedziałów czasowych, w których będą wykonywane, należą do kompetencji lekarza 
prowadzącego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Stanisława Koguta, Przemysława Błaszczyka, 
Bohdana Paszkowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Bogdana Pęka, Michała Seweryńskiego, 
Stanisława Gogacza, Janiny Sagatowskiej, 
Wojciecha Skurkiewicza, Andrzeja Pająka, 

Macieja Klimy, Waldemara Kraski, 
Wiesława Dobkowskiego, Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Zdzisława Pupy, Alicji Zając, 
Andrzeja Matusiewicza oraz Kazimierza Wiatra

skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie, dlaczego w uroczysto-
ściach 25-lecia wyborów 4 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie nie 
mogli uczestniczyć wszyscy senatorowie, a jedynie wąska wyselekcjonowa-
na grupa. 

Marszałek Senatu RP, według regulaminu, stoi „na straży praw i god-
ności Senatu”. Jest zatem niezrozumiałe oraz deprecjonujące Senat RP, 
a przede wszystkim miliony wyborców senatorów, że na państwowe obcho-
dy święta wolności i demokracji nie zostali zaproszeni senatorowie będący 
reprezentantami Narodu, wybrani w wyniku demokratycznych wyborów 
w jednomandatowych okręgach.

Jan Maria Jackowski  Maciej Klima 
Stanisław Kogut  Waldemar Kraska 
Przemysław Błaszczyk  Wiesław Dobkowski 
Bohdan Paszkowski  Marek Martynowski 
Krzysztof Słoń   Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk   Robert Mamątow 
Michał Seweryński  Zdzisław Pupa 
Stanisław Gogacz  Alicja Zając 
Janina Sagatowska  Andrzej Matusiewicz 
Wojciech Skurkiewicz  Kazimierz Wiatr 
Andrzej Pająk

Odpowiedź

Warszawa, 2 lipca 2014 r.

Szanowny Pan 
Jan Maria Jackowski 
Senator RP wraz z innymi

W odpowiedzi na oświadczenie senatorskie złożone przez grupę senatorów na 
55. posiedzeniu Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 r. w sprawie uroczystości 25-lecia 
wyborów na Placu Zamkowym w dniu 4 czerwca, informuję, że organizatorem uro-
czystości w dniu 4 czerwca br. na Placu Zamkowym była Kancelaria Prezydenta RP, 
która zapewniła miejsca siedzące na trybunie dla Konwentu Seniorów Sejmu i Senatu 
RP oraz gości zagranicznych Marszałka Sejmu i Senatu przybyłych na tę uroczystość. 
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Dodatkowo decyzją organizatorów Senat miał do dyspozycji 9 miejsc siedzących. Ze 
względu na tę ograniczoną liczbę zdecydowałem o zaproszeniu senatorów w szczegól-
ny sposób zasłużonych na rzecz przemian demokratycznych w Polsce w 1989 r. oraz 
przewodniczących Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i Komisji Gospodarki Narodowej obecnej 
kadencji.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, 

Grzegorza Wojciechowskiego oraz Andrzeja Pająka

skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego

Do opinii publicznej docierają informacje o proponowanym przez rząd 
dodatkowym opodatkowaniu od 2020 r. przedsiębiorców wydobywających 
paliwa i kopaliny, w tym gaz łupkowy. Proponowane zmiany wprowadza-
ją podatek wynoszący do 2,5% od zysku oraz do 3% wartości wydobycia. 
Oprócz tego inwestorzy będą obciążeni podatkiem CIT, opłatą eksploatacyj-
ną i podatkiem od nieruchomości. Skala proponowanych obciążeń podat-
kowych budzi zaniepokojenie ekspertów branży wydobywczej ze względu 
na możliwy odpływ inwestorów chcących wydobywać w naszym kraju gaz 
łupkowy.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe py-
tania.

1. Czy została przeprowadzona analiza, ilu inwestorów może wycofać 
się z rynku gazu łupkowego w naszym kraju po wprowadzeniu zmian po-
datkowych?

2. Czy wobec perspektywy większych obciążeń fiskalnych ministerstwo 
przewiduje podjęcie działań zabezpieczających złoża przed rabunkowym 
wydobyciem gazu łupkowego?

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Bogdan Pęk 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk

Stanowisko 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Pan 
Mateusz Szczurek 
Minister Finansów

W załączeniu przekazuję według właściwości oświadczenie złożone przez senatora 
Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 55. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 6 czerwca 2014 r. z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Sekretarz Stanu 
Zdzisław Gawlik
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Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 16 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskie-
go, Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechow-
skiego i Andrzeja Pająka na 55. posiedzeniu Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r. (data 
przekazania do Ministerstwa Finansów w dniu 25 czerwca 2014 r.), w sprawie pro-
ponowanego przez Rząd opodatkowania wydobycia węglowodorów, pragnę uprzejmie 
poinformować, co następuje.

Kierunkowe założenia do projektu ustawy regulującej opodatkowanie wydobycia 
węglowodorów zostały przedstawione przez Radę Ministrów w dniu 16 października 
2012 r. Projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy 
o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 
opracowany przez Ministerstwo Finansów trafił do konsultacji międzyresortowych 
i społecznych w dniu 28 lutego 2013 r. Po przyjęciu przez Radę Ministrów w marcu br. 
projekt został skierowany do Sejmu, gdzie obecnie jest procedowany.

Wobec przedstawionego powyżej harmonogramu prac dotyczącego wprowadzenia 
nowych regulacji podatkowych dla sektora wydobywczego węglowodorów, należy za-
uważyć, że proponowany kształt nowych obciążeń fiskalnych znany były przedsiębior-
com oraz opinii publicznej od ponad półtora roku. Regulacje zawarte w procedowanym 
w Sejmie projekcie ustawy nie powinny być zatem zaskoczeniem dla przedsiębiorców 
działających w sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

Zgodnie z projektem ustawy, obecnie obowiązujący system fiskalny dotyczący wy-
dobycia węglowodorów uzupełniony zostanie o dwa podatki: specjalny podatek wę-
glowodorowy oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin. Pierwszy z nich, z uwagi 
na swój charakter, będzie nowym rozwiązaniem w polskim prawie podatkowym. Jego 
stawka wyniesie od 0% do 25% i uzależniona będzie od relacji skumulowanych przy-
chodów do skumulowanych wydatków.

Podstawą opodatkowania będzie zysk z działalności wydobywczej węglowodorów, 
stanowiący nadwyżkę uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów z dzia-
łalności wydobywczej węglowodorów nad poniesionymi w danym roku podatkowym 
wydatkami kwalifikowanymi. W przypadku gdy wydatki kwalifikowane przekroczą 
przychody powstanie strata.

Stawkę podatkową oraz należny podatek obliczać się będzie w oparciu o wskaź-
nik R. Wskaźnik R, służący do obliczania stawki będzie stosunkiem skumulowanych 
przychodów, osiąganych przez podatnika od początku jego działalności wydobywczej, 
do skumulowanych wydatków kwalifikowanych. W przypadkach gdy wskaźnik R bę-
dzie mniejszy niż 1,5 – stawka podatku wyniesie 0% podstawy opodatkowania, co 
oznacza, że w przypadku niskiego poziomu zysku z wydobycia, przedsiębiorca nie 
zapłaci go w ogóle, natomiast gdy wskaźnik R zawarty będzie między wartością 1,5 
i 2 – podatnik stawkę podatku obliczy według określonego wzoru i w tym przypadku 
stawka będzie rosła progresywnie w przedziale od 12,5% do 24,99%, aż wskaźnik R 
osiągnie lub przekroczy poziom 2 – wtedy stawka podatku osiągnie maksymalny po-
ziom 25% podstawy opodatkowania.

Zaproponowana konstrukcja podatku będzie sama w sobie preferencyjnym roz-
wiązaniem, w szczególności w odniesieniu do kosztochłonnych inwestycji – w przy-
padku braku zysku podatnik nie będzie uiszczał podatku. Co więcej, pomimo wy-
pracowania zysku podatnicy zapłacą specjalny podatek węglowodorowy dopiero 
wówczas, gdy przychody z działalności wydobywczej węglowodorów będą większe od 
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poniesionych wydatków o 50%. Z przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów 
analiz wynika, że dzięki uwzględnieniu w kalkulacji podatku wskaźnika R oraz moż-
liwości nieograniczonego w czasie oraz kwotowo rozliczania straty z tego podatku, 
podatnicy wydobywający węglowodory z niekonwencjonalnych złóż zapłacą specjal-
ny podatek węglowodorowy dopiero po kilkunastu latach od momentu rozpoczęcia 
działalności wydobywczej. Jest to rozwiązanie bezprecedensowe w polskim systemie 
podatkowym.

Drugi z podatków wchodzących w skład nowego systemu opodatkowania węglowo-
dorów to podatek od wydobycia niektórych kopalin. Podatek ten, obejmujący obecnie 
wydobycie miedzi i srebra, zostanie rozszerzony na węglowodory. W zakresie wydoby-
cia gazu ziemnego stawka podatku uzależniona będzie od rodzaju eksploatowanego 
złoża, tj. konwencjonalnego lub niekonwencjonalnego i będzie wynosić odpowiednio 
3% i 1,5%, natomiast w zakresie wydobycia ropy naftowej stawka również uzależniona 
będzie od rodzaju złoża i będzie wynosić 6% przy eksploatacji złoża konwencjonalnego 
oraz 3% w przypadku złoża niekonwencjonalnego. Proponowane stawki podatku od 
wydobycia niektórych kopalin w zakresie wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej są 
niskie, w szczególności w przypadku wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjo-
nalnych. W zakresie przedmiotowego podatku przewidziane zostało również zwolnie-
nie dla odwiertów niskoproduktywnych (zarówno gazowych, jak i ropnych), charakte-
rystycznych dla wydobycia ze złóż niekonwencjonalnych.

Istotną preferencją jest również to, aby pobór nowych podatków nastąpił dopiero 
od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Opracowany system fiskalny, zapewni odpowiedni udział Skarbu Państwa (będą-
cego właścicielem nieodnawialnych surowców energetycznych) w zyskach z wydobycia 
węglowodorów oraz jednocześnie zapewni odpowiednią stopę zwrotu inwestorom. Za-
kłada się, że wysokość renty surowcowej będzie oscylowała w okolicach 40% (w ujęciu 
nominalnym). Należy zauważyć, iż poziom renty surowcowej przejmowanej obecnie 
przez państwo wynosi 21% (w ujęciu nominalnym).

Zaproponowany poziom renty surowcowej, pobieranej przez państwo w nowym 
systemie opodatkowania wydobycia węglowodorów będzie zdaniem Ministra Finan-
sów konkurencyjny w stosunku do uzyskiwanego w innych krajach, który wynosi 
przykładowo Wielkiej Brytanii, Norwegii, czy Australii odpowiednio 62%, 72% oraz 
56% (w ujęciu nominalnym).

Mając na względzie zaproponowane rozwiązania oraz przewidywany poziom renty 
surowcowej państwa, system opodatkowania wydobycia węglowodorów, zdaniem Mi-
nisterstwa Finansów będzie atrakcyjny dla inwestorów, w szczególności w relacji do 
systemów podatkowych obowiązujących w innych krajach, w których prowadzone jest 
wydobycie węglowodorów.

W związku z powyższym oraz odnosząc się do pytania pierwszego przedstawionego 
przez Panów Senatorów, Minister Finansów pragnie poinformować, iż nie zachodziło 
oraz nie zachodzi niebezpieczeństwo wycofywania się inwestorów z branży „łupko-
wej” z uwagi na proponowane regulacje podatkowe, w związku z czym konieczność 
przeprowadzenia analizy ilości inwestorów, którzy potencjalnie mogliby się wycofać 
z rynku gazu łupkowego ze względu na wprowadzenie nowych obciążeń podatkowych 
była/jest bezprzedmiotowa.

Chwilowy spadek ilości przyznanych koncesji na wydobywanie węglowodorów ze 
złóż konwencjonalnych wynikał m.in. z faktu, że część wydanych koncesji znajdo-
wało się na terenach niekoniecznie perspektywicznych i wyjście z nich inwestorów 
było naturalnym procesem samoregulacji1. Problemem, z jakim spotykają się inwesto-
rzy sektora wydobywczego węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych jest również 
umiejscowienie pokładów gazu łupkowego, które w przypadku Polski mogą znajdować 
się głębiej niż w przypadku takich złóż w USA.

Odpowiadając na drugie pytanie Panów Senatorów, dotyczące potencjalnego „ra-
bunkowego wydobycia gazu łupkowego”, Ministerstwo Finansów nie dostrzega związ-
ku między poziomem obciążeń podatkowych, zaproponowanym w projekcie ustawy 

1 http://gazlupkowy.pl/brodzinski-rosnie-zainteresowanie-polskimi-lupkami/
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a możliwością bezprawnego zubożania złóż gazu łupkowego. „Rabunkowe” wydobycie 
gazu łupkowego wydaje się być niemożliwe w realizacji ze względu na bariery prawne 
i technologiczne, przy jednoczesnej konieczności poniesienia wysokich nakładów in-
westycyjnych.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, 

Grzegorza Wojciechowskiego oraz Andrzeja Pająka

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

W związku z informacjami o obrocie płynami nikotynowymi w serwisie 
aukcyjnym Allegro, które w znacznej ilości kupują osoby nieletnie, zwracamy 
się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Czy wobec nasilającego się zjawiska obrotu wspomnianymi produkta-
mi przewidywana jest kontrola tego portalu?

2. Czy wyegzekwowane zostaną zapisy art. 4.2 regulaminu Allegro za-
kazującego sprzedaży niebezpiecznych substancji chemicznych?

3. Jakie działania są przewidywane w celu ukrócenia zjawiska wpro-
wadzania do aukcyjnego obrotu wyrobów chemicznych niewiadomego po-
chodzenia?

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Bogdan Pęk 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk

Odpowiedź

Warszawa, 2014.06.25

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Jana Marię Jackowskiego, 

przekazanym przy piśmie Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. (BPS/043-55-2387/14), w sprawie 
obrotu płynami nikotynowymi, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Obecnie oferowane na rynku inhalatory, zwane potocznie e-papierosami, nie nale-
żą do wyrobów tytoniowych, w związku z tym nie podlegają przepisom ustawy z dnia 
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyro-
bów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), używanie e-papierosów 
nie jest tożsame z paleniem wyrobów tytoniowych. Urządzenia te i stosowane w nich 
roztwory występują na rynku jako przedmioty użytku na zasadach wynikających 
z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 
Nr 229, poz. 2275) i są ogólnie dostępne. Ponadto, art. 13 ww. ustawy stanowi, że 
organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie 
określonym ustawą jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 
wykonuje swoje obowiązki poprzez działania Państwowej Inspekcji Handlowej.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej nie ma przepisów 
uprawniających Ministerstwo Zdrowia do kontroli portali internetowych obracających 
płynami nikotynowymi w swoich serwisach aukcyjnych.
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Sytuację w tej dziedzinie zmieni w niedalekiej przyszłości w całej Unii Europej-
skiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie 
produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, 
która została przyjęta i opublikowana w dniu 29 kwietnia 2014 r. Przewiduje ona 
możliwość poddania kontroli takich wyrobów, jak e-papierosy i płyny nikotynowe, 
w skali całej Unii Europejskiej. Ponadto wspominany projekt pozostawia państwom 
członkowskim swobodę w zakresie regulowania ograniczeń wiekowych w odniesieniu 
do sprzedaży ww. produktów. W ocenie Ministerstwa Zdrowia takimi regulacjami 
powinny zostać objęte wszystkie produkty zawierające nikotynę, z uwagi na jej udo-
wodnioną bardzo silną toksyczność dla organizmu ludzkiego, a także konieczność 
podejmowania działań utrudniających (szczególnie osobom młodym) wchodzenie 
w nałóg nikotynizmu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do 
skoordynowanych działań mających na celu wdrożenie postanowień wspomnianej 
dyrektywy do dnia 20 maja 2016 r.

Reasumując pragnę podkreślić, iż obecnie trwają prace nad odpowiednimi roz-
wiązaniami dotyczącymi regulacji rynku elektronicznych papierosów i stosowanych 
w nich roztworów, które w przypadku przyjęcia projektu przez Kierownictwo Minister-
stwa Zdrowia skierowane zostaną do opinii i konsultacji publicznej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki



55. posiedzenie Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r. 33

Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka, 

Michała Seweryńskiego, Stanisława Gogacza, 
Janiny Sagatowskiej, Wojciecha Skurkiewicza, 

Macieja Klimy, Kazimierza Wiatra, Waldemara Kraski, 
Wiesława Dobkowskiego, Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Zdzisława Pupy, Alicji Zając, Andrzeja Matusiewicza, 
Stanisława Koguta, Przemysława Błaszczyka 

oraz Bohdana Paszkowskiego

skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie, dlaczego na uroczystość 
25-lecia wyborów 4 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie nie zostali 
zaproszeni wszyscy senatorowie, a jedynie wąska wyselekcjonowana gru-
pa? Oświadczenie jest kierowane do Pana, ponieważ to Kancelaria Prezy-
denta RP była organizatorem tego ważnego wydarzenia. 

Jest niezrozumiałe oraz deprecjonujące Senat RP, a przede wszystkim 
miliony wyborców senatorów, że na państwowe obchody święta wolności 
i demokracji nie zostali zaproszeni senatorowie będący reprezentantami Na-
rodu, wybrani w wyniku demokratycznych wyborów w jednomandatowych 
okręgach, i to w sytuacji, gdy w transmisjach telewizyjnych było widać puste 
krzesła.

Jan Maria Jackowski  Wiesław Dobkowski 
Andrzej Pająk   Marek Martynowski 
Krzysztof Słoń   Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk   Robert Mamątow 
Michał Seweryński  Zdzisław Pupa 
Stanisław Gogacz  Alicja Zając 
Janina Sagatowska  Andrzej Matusiewicz 
Wojciech Skurkiewicz  Stanisław Kogut 
Maciej Klima   Przemysław Błaszczyk 
Kazimierz Wiatr  Bohdan Paszkowski 
Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
uprzejmie informuję, że imienne zaproszenia na uroczystości na Placu Zamko-

wym 4 czerwca br., w ramach obchodów 25-lecia Wolności przesłano do przedsta-
wicieli wielu instytucji i organizacji reprezentujących polskie społeczeństwo. Zostały 
one skierowane m.in. do instytucji centralnych – w tym także przedstawicieli Parla-
mentu RP: Prezydiów Sejmu i Senatu oraz Szefów Klubów Parlamentarnych – a także 
do przedstawicieli opozycji z czasów PRL, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
środowisk naukowych, kulturalnych oraz przedstawicieli młodego pokolenia – stu-
dentów i uczniów.
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Ponadto Kancelarie Sejmu i Senatu otrzymały do dyspozycji dodatkową pulę 
miejsc na trybunach siedzących i stojących. Miejsca te zostały wykorzystane zgodnie 
z wolą Marszałków.

Żałujemy, że nie mogliśmy przesłać imiennych zaproszeń do wszystkich pragną-
cych wziąć udział w uroczystościach, jednak należy podkreślić, że obchody na Pla-
cu Zamkowym 4 czerwca br., w ramach obchodów 25-lecia Wolności, miały formułę 
otwartą i były dostępne dla wszystkich zainteresowanych obywateli.

Szczególnym wydarzeniem, podkreślającym rangę i znaczenie Parlamentu oraz 
wszystkich posłów i senatorów było odbywające się 4 czerwca – w 25. rocznicę wybo-
rów 1989 roku – posiedzenie Zgromadzenia Narodowego.

Łączę ukłony 
 
Jacek Michałowski
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Chciałbym poruszyć problem polskiego rynku paliw i smarów, a szcze-

gólnie wyłudzeń podatkowych w obrocie paliwami. Zwracam się do Pana 
Ministra z prośbą o przyjrzenie się przyczynom, ocenę skali zjawiska oraz 
zaproponowanie ewentualnych rozwiązań problemu.

W marcu bieżącego roku odbyła się zorganizowana przez Polską Organi-
zację Przemysłu i Handlu Naftowego konferencja „Polski przemysł i handel 
naftowy”, podczas której poruszono m.in. problem funkcjonowania szarej 
strefy dotyczącej wyłudzeń podatkowych w obrocie paliwami. Zaprezento-
wane zostały zagadnienia dotyczące oszustw podatkowych zaobserwowa-
nych na podstawie monitoringu POPiHN.

Wyniki badań wskazują, że strefa wyłudzeń na rynku oleju napędowe-
go w 2012 r. wynosiła około 12,6% szacowanego całkowitego zużycia ON 
w Polsce – co oznacza, że niezgodnie z prawem wprowadzono do obrotu 
co najmniej 2 miliony m3 ON. Szacowane uszczuplenie dochodów państwa 
w zakresie podatku VAT, akcyzy oraz opłaty paliwowej z tytułu wyłudzeń 
na rynku oleju napędowego w 2012 r. wyniosło co najmniej 4 miliardy PLN.

W 2013 r. nastąpił dalszy wzrost strefy wyłudzeń – w przypadku ON 
wynosił około 15%. W mniejszym stopniu zjawisko to dotyczy benzyny i LPG. 
Znamienne jest to, że mimo oficjalnego spadku konsumpcji i przy trudnych 
warunkach rynkowych nie spada liczba stacji paliwowych. Nie przynosi 
również oczekiwanych efektów zdecydowanie zwiększona aktywność służb 
ścigania.

Jeśli chodzi o mechanizm działania przestępców, według informacji po-
danej w prezentacji „Szara strefa – pierwsze starcie”, obserwowane jest 
zjawisko wyłudzania VAT poprzez wykorzystanie tak zwanego znikające-
go podmiotu i wprowadzanie przygotowywanych przez ekspertów podat-
kowych nowych, wyrafinowanych metod unikania płatności. Uchylanie się 
od płatności akcyzy następuje w wyniku zastosowania takich metod jak 
zmiana przeznaczenia oleju opałowego i olejów smarowych, transport pali-
wa cysternami posiadającymi te same numery rejestracyjne, tworzenie tak 
zwanego pociągu ciężarówek, co uniemożliwia odczytanie numerów rejestra-
cyjnych poszczególnych pojazdów, oraz instalacja nielegalnych zbiorników 
w pojazdach. Można dodać, że w 2013 r. tylko z Litwy do Polski wjeżdżało 
dziennie sto cystern z paliwem.

Szanowny Panie Ministrze, należy zastanowić się nad czynnikami sprzy-
jającymi strefie wyłudzeń.

Istotne znaczenie dla ograniczenia tego procederu ma koordynacja 
działań poszczególnych resortów, organów i służb, kompleksowa regulacja 
prawna dotycząca produkcji i dystrybucji paliw ciekłych, wyeliminowanie 
luk w prawie, wprowadzenie kompleksowego systemu monitorowania pro-
dukcji i dystrybucji paliw ciekłych.

Paliwa z polskich rafinerii wypierane są z rynku przez paliwo z szarej 
strefy i rafinerie zmuszone są do lokowania swojej produkcji poza granicami 
kraju, co w dużym stopniu uszczupli wpływy budżetowe państwa z tytułu 
należnych podatków od towarów sprzedawanych w kraju. Redukcja firm 
zajmujących się obrotem paliwami w Polsce spowoduje negatywne konse-
kwencje dla rynku pracy w sektorze producentów, hurtowników, transportu 
i dystrybucji paliw.

Konkludując, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie wszel-
kich działań w celu skutecznego ograniczania wyłudzeń podatkowych i funk-
cjonowania szarej strefy na rynku paliw.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Odpowiedź

Warszawa, 10 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do problemów poruszonych w oświadczeniu złożonym przez Senatora 

Pana Kazimierza Kleinę podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 r. 
w sprawie podejmowania działań mających na celu ograniczenie wyłudzeń podatko-
wych i szarej strefy na rynku paliw /przesłanym przy piśmie BPS/043-55-2389/14 
z 11 czerwca 2014 r./, uprzejmie informuję.

Mając na uwadze negatywne konsekwencje szarej strefy w obrocie paliwami płyn-
nymi zarówno dla budżetu państwa oraz konkurencyjności podmiotów gospodarczych 
Ministerstwo Finansów podejmuje wielopłaszczyznowe działania wymierzone w to zja-
wisko. Zaangażowanie resortu finansów skupia się na zapewnieniu skuteczności pod-
ległych służb w identyfikowaniu i zwalczaniu oszustw, ich efektywnej współpracy z or-
ganami ścigania i instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad rynkiem paliw oraz 
wprowadzeniu rozwiązań prawnych ograniczających możliwość popełniania oszustw 
przy zachowaniu zasady proporcjonalności.

Doświadczenia w zakresie rozpoznawanych mechanizmów przestępstw paliwo-
wych wskazują, że dla skutecznego identyfikowania i zwalczania nowych metod 
oszustw podatkowych niezbędna jest ścisła współpraca i wymiana informacji służb 
skarbowych i celnych z organami ścigania oraz partnerami z innych krajów UE. 
Mając na uwadze często przestępczy i zorganizowany charakter działalności pod-
miotów dokonujących oszustw podatkowych na rynku paliw organy kontroli skar-
bowej, Służba Celna, organy podatkowe oraz komórki analityki finansowej ściśle 
współpracują ze sobą, a także z organami ścigania, tj. Prokuraturą, Policją i Agen-
cją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Współpraca prowadzona jest na wielu płaszczy-
znach, począwszy od określania generalnych kierunków przeciwdziałania identyfi-
kowanym problemom na rynku paliw po koordynację i wspólne działania zmierza-
jące bezpośrednio do rozbicia grup przestępczych i odzyskania utraconych docho-
dów Skarbu Państwa. Za koordynację służb resortu finansów odpowiada Zespół 
Zadaniowy ds. Koordynacji Działań Organów Celnych, Podatkowych oraz Kontroli 
Skarbowej, na forum którego realizowana jest przy udziale kadry kierowniczej orga-
nów skarbowych, organów celnych oraz przedstawicieli organów ścigania, wymiana 
informacji, m.in. w zakresie stwierdzanych nieprawidłowości w obrocie paliwami 
(metodologia ich rozpoznawania, ujawniania, zapobiegania i zwalczania). Prace Ze-
społu zapewniają również stałą i systemową współpracę terenowych organów kon-
troli skarbowej, Służby Celnej i organów podatkowych, również za pośrednictwem 
specjalnie wskazanej do realizacji tego zadania izby celnej, izby skarbowej i urzędu 
kontroli skarbowej. Jednym z elementów współpracy i przeciwdziałania nieprawi-
dłowościom w obrocie olejem napędowym jest monitorowanie internetowych sieci 
pod względem zidentyfikowania ofert sprzedaży oleju napędowego, w których ceny 
sprzedaży znacznie odbiegają od cen hurtowych proponowanych przez koncerny 
paliwowe. Informacje o takich podejrzanych ofertach są również wykorzystywane 
w celach kontrolnych.

Na poziomie międzyresortowym podstawą wspólnych działań służb podległych Mi-
nistrowi Finansów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz prokuratury stanowi podpi-
sane 30 stycznia br. przez Ministrów Finansów i Spraw Wewnętrznych oraz Prokura-
tora Generalnego Porozumienie. Porozumienie stwarza płaszczyznę do wypracowania 
systemowych rozwiązań w obszarach, w których niezbędna jest koordynacja działań, 
wypracowanie zasad dostępu do danych dla wszystkich zaangażowanych służb, wy-
pracowanie taktyki, standardów i metodyki zwalczania oszustw. Na podstawie powyż-



55. posiedzenie Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r. 37

szego Porozumienia powołany został Zespół ekspercki do spraw przestępczości w za-
kresie podatku od towarów i usług oraz akcyzy, którego zadaniem jest zapewnienie 
realizacji celów porozumienia, m.in. w obszarze obrotu paliwami płynnymi.

Ważnym elementem w ściganiu przestępstw w obrocie paliwami płynnymi jest 
podejmowana współpraca z organizacjami branżowymi. Ocena funkcjonowania śro-
dowiska rynku paliw płynnych oraz podmiotów na nim działających przez organiza-
cje branżowe oraz propozycje rozwiązań prawnych zapobiegających szarej strefie jest 
znacznym wsparciem działań kontrolnych.

Jednym z podstawowych oszustw w obrocie paliwami płynnymi są mechani-
zmy wyłudzeń w podatku VAT, angażujące szereg podmiotów, które uczestniczą np. 
w transakcjach karuzelowych, czy też łańcuchowych z wykorzystaniem podmiotów 
będących „znikającymi podatnikami”, często posiadającymi siedziby w tzw. wirtual-
nych biurach. Zwalczanie nieprawidłowości w tym obszarze jest jednym z priorytetów 
kontroli skarbowej. Wyłudzenia podatku VAT dokonywane są przez dobrze zorgani-
zowane, funkcjonujące na skalę międzynarodową, grupy podmiotów gospodarczych, 
wykorzystujące istniejące procedury w zakresie obrotu paliwami do maksymalnego 
ukrycia przestępczego charakteru działalności oraz utrudnienia odzyskania przez 
Skarb Państwa należnych mu danin. Przeciwdziałanie im wymaga przede wszystkim 
wzmacniania potencjału analitycznego kontroli skarbowej umożliwiającego wychwy-
cenie i identyfikację nieprawidłowości w łańcuchach firm pozorujących legalną dzia-
łalność. W tym celu kontrola skarbowa opracowuje nowe metody i narzędzia anali-
tyczne, m.in. wdrożoną w tym roku interaktywną platformę informacyjną o podmio-
tach podejrzewanych o udział w oszustwach w podatku od towarów i usług w handlu 
wewnątrzwspólnotowym, noszącej nazwę POLFISC. Platforma ma na celu poprawę 
skuteczności rozpoznawania i eliminacji oszustw podatkowych na terenie całego kra-
ju. Funkcjonowanie platformy pozwala na bieżącą identyfikację podmiotów dokonu-
jących oszustw w podatku od towarów i usług, skrócenie czasu analiz, szybką identy-
fikację oszustwa podatkowego i jego lokalizacji w łańcuchu podmiotów.

Istotnym narzędziem wykorzystywanym do analizy i typowania podmiotów do kon-
troli w zakresie oszustw w obrocie paliwami związanymi z wewnątrzwspólnotowym 
podatkiem VAT jest współpraca międzynarodowa, w tym wymiana informacji w ra-
mach sieci Eurofisc zapewniająca międzynarodowy monitoring podatników wysokiego 
ryzyka. Wdrażane rozwiązania przyczyniają się do bardzo szybkiej identyfikacji przez 
organy kontroli skarbowej podmiotów uczestniczących w mechanizmie oszustwa i ich 
eliminacji z obrotu gospodarczego.

Efektem pracy analitycznej są wymierzone w przestępców podatkowych i skoor-
dynowane w skali kraju działania kontrolne, dokonywane zabezpieczenia środków 
pochodzących z oszustw podatkowych oraz zatrzymania ich sprawców. Jedną z ostat-
nich inicjatyw kontroli skarbowej ukierunkowaną na zwalczanie zjawiska przywozu 
znacznych ilości paliwa z zagranicy są podjęte z dniem 16 czerwca br. przez organy 
kontroli skarbowej przy udziale Służby Celnej, organów podatkowych oraz współpracy 
Policji, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego kompleksowe działania 
zmierzające do rozbicia grup przestępczych zajmujących się wprowadzaniem paliwa, 
m.in. z Białorusi tranzytem przez Litwę. Działania objęły w pierwszej kolejności kon-
trolę na terenie województwa podlaskiego wszystkich transportów paliwa wjeżdżają-
cych do Polski z Litwy i już doprowadziły do zabezpieczenia znacznych kwot pocho-
dzących z niezapłaconego podatku VAT.

Należy również podkreślić, iż z uwagi na międzynarodowy charakter mechanizmów 
obrotu paliwami z pominięciem obowiązków podatkowych w VAT i akcyzie prowadzo-
na jest szeroka współpraca służb podległych Ministrowi Finansów z administracjami 
podatkowymi państw członkowskich UE, dotycząca wymiany informacji i wzajemnej 
pomocy w identyfikowaniu mechanizmów oszustw i ich uczestników, jak również po-
dejmowania wspólnych działań kontrolnych w ramach tzw. kontroli wielostronnych 
(Multilateral controls).

Nowym, dotychczas niestosowanym rozwiązaniem, które powinno zapewnić pod-
niesienie skuteczności przeciwdziałania oszustwom VAT jest planowane stosowanie 
„Listu ostrzegawczego“ („Warning letter“), informującego o wykrytych nadużyciach 
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w podatku VAT w obrocie określonym towarem (w tym również paliwami). Celem wdro-
żenia ww. środka jest z jednej strony zabezpieczenie Skarbu Państwa przed znacz-
ną utratą wpływów z tytułu podatku VAT, jak również ochrona interesów polskich 
przedsiębiorców poprzez wyeliminowanie oszustów z rynku i przywrócenie prawidło-
wego funkcjonowania zasad konkurencji. „Listy ostrzegawcze“ będą opracowywane 
w formie „komunikatów ostrzegawczych” opisujących najbardziej charakterystyczne 
znamiona danego oszustwa oraz zawierały pouczenie o konieczności dołożenia nale-
żytej staranności, jak również podjęcia przez podatników wszelkich możliwych środ-
ków ostrożności przy doborze dostawcy, w celu uniknięcia posądzenia o zamierzone 
uczestniczenie w przestępstwie VAT. Obecnie kształt instytucji „Listu ostrzegawczego” 
jest przedmiotem uzgodnień z Ministrem Gospodarki.

Obrót paliwami płynnymi stanowi priorytetowy obszar kontroli również podleg-
łych Ministrowi Finansów organów Służby Celnej podejmujących działania ukierun-
kowane na nieprawidłowości związane z unikaniem płacenia podatku akcyzowego 
i opłaty paliwowej przez podmioty funkcjonujące na rynku paliw. Służba Celna we 
współpracy z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej prowadzi kontro-
le podmiotów wykorzystujących do celów napędowych, a więc niezgodnie z przezna-
czeniem, m.in. oleje opałowe, oleje smarowe (ceramiczne) obciążone znacznie niższą 
stawką podatku akcyzowego i niepodlegające innym obowiązkom publicznoprawnym 
przewidzianym dla obrotu paliwami. Oprócz ww. elementu kontrolnego prowadzona 
jest również współpraca z innymi państwami należącymi do Grupy Wyszehradzkiej, 
w ramach której gromadzone są i analizowane informacje o obrocie olejami ceramicz-
nymi, a następnie przekazywane służbom celnym poszczególnych krajów. Ponadto, 
Służba Celna zainicjowała i uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej nad włącze-
niem olejów smarowych do grupy wyrobów przemieszczanych z wykorzystaniem Sys-
temu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS), który umożliwi 
pełną kontrolę nad przemieszczaniem olejów smarowych między podmiotami w Unii 
Europejskiej.

Ponadto w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom w obrocie olejami napędo-
wymi Służba Celna zintensyfikowała działania na polskim odcinku granicy lądowej 
Unii Europejskiej w celu wyeliminowania nadużywania prawa do zwolnień poprzez 
egzekwowanie zasad „okazjonalności” przywozu paliwa, a także na obszarach przygra-
nicznych w celu likwidacji, tzw. „zlewni paliw”, czyli punktów sprzedaży nielegalnego 
paliwa, które zostało usunięte ze zbiorników pojazdów po przywiezieniu na obszar cel-
ny Unii Europejskiej. Jednocześnie na bieżąco kontrolowane są pojazdy przekracza-
jące polski odcinek granicy lądowej Unii Europejskiej, m.in. pod względem przywozu 
paliw w standardowych zbiornikach.

Podjęte zostały również działania zmierzające do zintegrowania krajowych baz 
danych zawierających sczytywane numery rejestracyjne pojazdów przekraczających 
granice celem przeciwdziałania procederowi tzw. „pociągów ciężarówek”, który unie-
możliwia odczytywanie numerów rejestracyjnych poszczególnych pojazdów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczciwych przedsiębiorców, doświadczają-
cych nieuczciwej konkurencji – wprowadzone zostały z dniem 1 października 2013 r. 
nowe regulacje prawne w przepisach podatkowych (ustawa o VAT i Ordynacja podat-
kowa) mające na celu ograniczenie oszustw w podatku VAT przy obrocie towarami 
wrażliwymi, w tym w obrocie paliwami (załącznik nr 13 do ustawy o podatku VAT). Do 
wprowadzonych rozwiązań systemowych należą solidarna odpowiedzialność nabywcy 
za zobowiązania dostawcy z tytułu VAT, wprowadzenie instytucji kaucji gwarancyjnej 
oraz przejścia w rozliczaniu podatku VAT z kwartalnego na miesięczny w przypadku, 
gdy wartość dostaw w miesiącu przekroczy kwotę 100.000 zł. Należy podkreślić, że in-
stytucja solidarnej odpowiedzialności podatkowej została wprowadzona do systemów 
podatkowych VAT wielu Państw Członkowskich UE. Organy podatkowe i kontroli skar-
bowej prowadzą, m.in. na bieżąco szeroko zakrojoną analizę podmiotów składających 
kaucje gwarancyjne, w tym podmiotów, które wskazały jako siedzibę wirtualne biura. 
Analiza funkcjonowania wprowadzonych rozwiązań oraz wyników kontroli podmiotów 
składających kaucje gwarancyjne wskazuje na konieczność dalszego wzmocnienia 
systemu ochrony podatku VAT przed uszczupleniami związanymi z obrotem paliwa-
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mi. W tym celu trwają prace legislacyjne zakładające dalsze systemowe rozwiązania 
przeciwdziałające oszustwom podatkowym (poz. ZD99 w Wykazie prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów).

Przedstawiając powyższe, wyrażam nadzieję, że zaprezentowane wyjaśnienia zo-
staną uznane za wyczerpujące.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Agnieszka Królikowska
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej jest wykorzystywany przez wiele in-

stytucji, firm – handlowych, transportowych i innych – do tranzytu przez 
terytorium Polski różnych towarów i usług. Tranzyt bezpośredni, pośredni 
jest źródłem znaczących dochodów.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację i odpowiedź na następujące 
pytania.

1. Jakie dochody uzyskały firmy polskie (państwo polskie w milionach 
złotych) w związku z tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez, po pierwsze, gazociągi, ropociągi, linie kolejowe i inne węglowodorów 
(ropy naftowej, gazu ziemnego i innych w tonach, m3) w latach 2008–2013 – 
jak ulegały zmianie taryfikatory opłat oraz inne koszty pobierane za tranzyt 
– po drugie, infrastrukturę drogową w latach 2008–2013 (w milionach ton) 
towarów przez granicę z Federacją Rosyjską, Białorusią, Ukrainą?

2. Jakie dochody uzyskały firmy (państwo polskie w milionach złotych) 
w związku z tranzytem przez infrastrukturę kolejową Rzeczypospolitej Pol-
skiej w latach 2008–2013 przez granicę z Federacją Rosyjską, Republiką 
Białorusi, Ukrainą?

3. W jakim stopniu polskie porty morskie i śródlądowe w latach 2008–2013 
uczestniczyły w tranzycie towarów Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi? 
Jakie dochody uzyskało państwo polskie w związku z tym tranzytem?

4. Jakie środki finansowe uzyskała Rzeczpospolita Polska w związku 
z wykorzystaniem obszaru powietrznego Polski przez przewoźników lotni-
czych z Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy w latach 2008–2013?

5. Czy instytucje, firmy z Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy zalega-
ją z opłatami związanymi z tranzytem w latach 2008–2013 przez terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej?

Czy regulacje dotyczące pobieranych opłat są zgodne z prawem UE?

Maciej Klima

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 21 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo nr BPS/043-55-2390/14 z dnia 20 czerwca br., przy któ-

rym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez senatora Macieja Klimę w sprawie 
tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z upoważnienia Prezesa Rady Mi-
nistrów przedstawiam poniższe informacje.

Opłaty pobierane za tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają cha-
rakter zróżnicowany zależny od rodzaju środka transportu jakim przewożone są osoby 
i rzeczy. W każdym z rodzajów transportu stosuje się specyficzną, właściwą dla niego 
formę pobierania opłat, uwzględniającą sposób organizacji i funkcjonowania rynku 
przewozowego.
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Poniżej przedstawiam wielkość tych opłat pobranych w latach 2008–2013 z tytułu 
korzystania z poszczególnych rodzajów transportu.

Transport kolejowy

Wysokość opłat podstawowych za dostęp do infrastruktury kolejowej zarządzanej 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, pobranych od przewoźników kolejowych realizu-
jących przewozy w tranzycie przez terytorium Polski z Federacji Rosyjskiej, Białorusi 
i Ukrainy w latach 2008–2013 wyniosła łącznie 11,945 mln zł i kształtowała się na-
stępująco:

opłaty za tranzyt z Federacji Rosyjskiej:

Rodzaj tranzytu

Rok

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

opłata netto [mln zł]
do lądowych 
przejść granicznych

0,000 0,053 0,159 0,190 0,000 0,017 0,419

do portów 0,000 0,004 0,271 0,506 0,178 0,266 1,225
1,644

opłaty za tranzyt z Białorusi:

Rodzaj tranzytu

Rok

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem
opłata netto [mln zł]

do lądowych 
przejść granicznych 0,000 0,020 0,117 0,650 1,286 3,937 6,011
do portów 0,000 0,000 0,000 0,008 0,088 0,025 0,121

6,132

opłaty za tranzyt z Ukrainy:

Rodzaj tranzytu

Rok

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem
opłata netto [mln zł]

do lądowych 
przejść granicznych 0,000 0,000 0,277 0,575 1,494 1,797 4,143
do portów 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,025

4,168

Należy wskazać, że z polskiej infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Pol-
skie Linie Kolejowe SA nie korzystają przewoźnicy kolejowi z Federacji Rosyjskiej, 
Białorusi i Ukrainy, ponieważ na stacjach granicznych towary przejmowane są przez 
polskich przewoźników. W związku z powyższym nie notuje się zobowiązań przewoź-
ników pochodzących z ww. państw wynikających z tranzytu przez terytorium naszego 
kraju.

Transport morski

W zakresie transportu morskiego przewozy tranzytowe są obsługiwane przez za-
rządy portów funkcjonujących w formie spółek handlowych. Poniżej przedstawiam 
informacje dotyczące wielkości opłat za tranzyt osób i ładunków pobranych w po-
szczególnych portach.
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– Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.
W przypadku portu w Elblągu notuje się głównie przeładunek towarów związany 

z wymianą handlową z Obwodem Kaliningradzkim.

Opłaty portowe w latach 2008–2013

rok opłaty portowe /zł/

2008 88.304,38

2009 87.193,99

2010 145.270,61

2011 142.252,84

2012 187.502,84

2013 223.678,67

Przeładunki oraz przewozy pasażerskie w porcie Elbląg w latach 2008–2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Przeładunki ogółem 
[tys. ton]

5,7 4,0 64,8 113,5 168,5 285,5

Liczba pasażerów 33.297 32.899 39.323 38.221 33.448 6.555

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

W latach 2008–2013 zanotowano niewielki tranzyt towarów ukraińskich oraz bia-
łoruskich przez Port Gdańsk. W przypadku towarów ukraińskich kształtował się on 
na poziomie średnio ok. 10.000 ton rocznie, z wyjątkowym 2008 roku, w którym wo-
lumen ten osiągnął ponad 40.000 ton ładunków.

W przypadku towarów białoruskich zanotowano jedynie śladowe ilości ładunków 
tranzytowych. W ciągu analizowanego okresu takie przypadki tranzytu miały miejsce 
zaledwie dwukrotnie w 2009 i 2011 roku.

Największą część ładunków tranzytowych przeładowywanych w Porcie Gdańsk od-
notowuje się w przypadku towarów z Federacji Rosyjskiej, gdzie znakomitą ich więk-
szość stanowi ropa naftowa.

Od 2011 roku Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk obsługuje śred-
nio w tygodniu 10–20 TEU (kontenerów 20-stopowych) w tranzycie ukraińskim. Naj-
większą część ładunków tranzytowych w tzw. tranzycie morskim stanowią jednak 
ładunki rosyjskie, przy czym z uwagi na fakt, że obsługiwane są one wyłącznie przez 
jednego armatora – Maersk Line, informacje na ten temat stanowią tajemnicę handlo-
wą tej firmy.

Przeładunki w latach 2008–2013 (w tonach)

Kraj 2008 2009 2010 2011 2012 2013 RAZEM

ROSJA 4 588 024 4 353 683 8 250 477 4 093 617 1 958 884 1 812 165 25 056 850

w tym ropa: 4 479 278 4 334 652 8 240 415 4 080 523 1 946 758 1 811 508  24 893 134

BIAŁORUŚ 0 35 0 14 0 0 49

UKRAINA 46 885 9 010 7 016 8 757 11 757 10 435 93 860
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– Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

Ilość ładunków tranzytowych w latach 2008–2013, obsługiwanych przez Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia SA kształtuje się następująco:

Przeładunki w latach 2008–2013 (w tonach)

Kraj 2008 2009 2010 2011 2012 2013 RAZEM

ROSJA 1 465 260 272 1 985 1 546 1 832 7 360

UKRAINA 3 684 2 013 1 052 1 854 5 066 2 186 15 855

BIAŁORUŚ 45 108 - - - 44 197

– Zarząd Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście SA

Poza śladowymi przeładunkami tranzytowymi do Rosji w latach 2008 i 2009 w ilo-
ści odpowiednio 2,7 tys. ton i 4,4 tys. ton zarząd portów Szczecin i Świnoujście nie 
odnotował żadnych przeładunków tranzytowych do lub z Białorusi i Ukrainy.

Transport lotniczy

Opłaty za wykorzystywanie polskiej przestrzeni powietrznej przez zagranicznych 
przewoźników lotniczych, w tym przez przewoźników z Federacji Rosyjskiej, Białoru-
si, Ukrainy są pobierane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej za pośrednictwem 
Centralnego Biura Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Agencji do Spraw Bezpie-
czeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), które są naliczane i rozliczane z po-
szczególnymi dostawcami usług żeglugi powietrznej. Są to tzw. opłaty trasowe mające 
na celu pokrycie kosztów utrzymania służb związanych z obsługą ruchu lotniczego.

Wysokość tych opłat jest ustalana zarówno na poziomie krajowym jak i euro-
pejskim, na podstawie przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego wspólny system opłat za korzy-
stanie ze służb żeglugi powietrznej, a mechanizm ich ustalania jest złożony i uzależ-
niony od wielu czynników (organizacyjnych, operacyjnych, czy kosztowych). Ze wzglę-
du na mechanizm pobierania tych opłat, ustalenie wielkości wpływów finansowych 
w odniesieniu do przewoźników z poszczególnych państw, w tym podmiotów rosyj-
skich, białoruskich i ukraińskich wymaga przeprowadzenia odrębnych, pogłębionych 
analiz i wyliczeń, które pozostają w gestii Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Tym 
niemniej biorąc pod uwagę charakter pożądanych informacji w praktyce mogłyby one 
nie być możliwe do uzyskania.

Transport rurociągowy

Tranzyt ropy naftowej przez terytorium Polski stanowi podstawowe źródło docho-
dów (ok. 70%) przedsiębiorstwa PERN „Przyjaźń” SA, które jest jednoosobową spółką 
Skarbu Państwa. W latach 2008-2012 średnioroczny tranzyt kształtował się nastę-
pująco (2008 r. – ok. 4,6 mln ton; 2009 r. – ok. 4,5 mln ton; 2010 r. – ok. 8 mln ton; 
2011 r. – ok. 3,8 mln ton; 2012 r. – ok. 0,9 mln ton). Od maja 2012 r. przez teryto-
rium Polski nie jest transportowana ropa naftowa do terminalu naftowego w Gdańsku 
(tranzyt). Niemniej jednak w dalszym ciągu przez terytorium Polski odbywa się trans-
port ropy naftowej do rafinerii niemieckich w Spergau i Schwedt. W latach 2008–2012 
transport kształtował się na wysokim, stabilnym poziomie (2008 r. – ok. 19 mln ton; 
2009 r. – ok. 21,1 mln ton; 2010 r. – ok. 19,4 mln ton; 2011 r. – ok. 21 mln ton; 
2012 r. – ok. 21,5 mln ton; 2013 r. – ok. 21 mln ton).

W latach 2008–2013 uległa zmianie cena transportu ropy naftowej przez tery-
torium Polski (taryfa), przy czym szczegółowe informacje w tej sprawie stanowią ta-
jemnicę handlową PERN „Przyjaźń” SA i w związku z tym nie podlegają upublicznie-
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niu. Uwzględniając wielkość tranzytu ropy naftowej przez terytorium Polski poprzez 
terminal naftowy w Gdańsku oraz transport surowca do Niemiec (rafinerie w Sper-
gau i Schwedt) dochody PERN „Przyjaźń” SA w latach 2009–2013 kształtowały się 
następująco: 2009 r. – ok. 177,7 mln PLN; 2010 r. – ok. 241,5 mln PLN; 2011 r. – 
ok. 234,6 mln PLN; 2012 r. – ok. 262 mln PLN; 2013 r. – ok. 206 mln PLN.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
nie otrzymuje sygnałów o zaległościach w opłatach ze strony podmiotów rosyjskich, 
ukraińskich i białoruskich, wykonujących tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Klepacki 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadze-
nia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne prze-
sądza o stosowaniu jej także wobec „pracowników urzędów państwowych, 
w tym członków korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska równo-
rzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi w pkcie 1”. 
Chodzi tutaj zatem o „równorzędność płacową” ze stanowiskami kierowni-
czymi, takimi jak dyrektor generalny, dyrektor departamentu i jego zastępca, 
naczelnik wydziału – w urzędach naczelnych i centralnych organów pań-
stwowych; dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, dyrektor wydziału 
i jego zastępca, główny księgowy a także kierownik urzędu i jego zastępca 
– w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Często artykułowana jest jednak wątpliwość co do właściwego rozumie-
nia pojęcia „stanowisko równorzędne pod względem płacowym”. Brak jest 
pewności, czy chodzi w tym wypadku o stanowiska, na których faktycznie 
uzyskiwane pobory są równe lub zbliżone – a jeśli tak, to w jakim stopniu – 
do poborów uzyskiwanych na wymienionych stanowiskach kierowniczych, 
czy może o stanowiska, które klasyfikowane są w tych samych grupach 
stanowisk, co wspomniane stanowiska kierownicze.

Jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii ma niebagatelne znaczenie, bo-
wiem osoby, do których ma zastosowanie wspomniana na wstępie ustawa, 
podlegają zakazom łączenia funkcji wymienionych w art. 4 ustawy. Ciąży 
na nich także obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Złamanie 
wspomnianych przepisów wiąże się oczywiście z odpowiedzialnością dys-
cyplinarną, która w konsekwencji prowadzić może nawet do rozwiązania 
stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Proszę o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych w celu 
wyeliminowania sygnalizowanego problemu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 16 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Pana Michała Deskura, Sekretarza Stanu w Kan-

celarii Prezesa Rady Ministrów, przy piśmie z 20 czerwca 2014 r. [sygn. SPRM-4813- 
-327-(l)/14] oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalę podczas 
55. posiedzenia Senatu w sprawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne (BPS/043-55-2391/14), uprzejmie informuję, co następuje.
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Z informacji uzyskanych od Szefa Służby Cywilnej wynika, iż w kwietniu br. Mi-
nister Sprawiedliwości poinformował1 o zamiarze podjęcia prac legislacyjnych na-
kierowanych na przygotowanie aktu prawnego regulującego w sposób kompleksowy 
i ujednolicony kwestie formy, trybu składania, zakresu kontroli czy zakresu jawności 
oświadczeń majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jedno-
cześnie Minister Sprawiedliwości zwrócił się z prośbą o wskazanie, w zakresie kom-
petencji, z zajmowaniem jakich stanowisk winien wiązać się obowiązek składania 
oświadczeń majątkowych. W odpowiedzi2 Szef Służby Cywilnej poinformował Ministra 
Sprawiedliwości, że w zakresie dotyczącym służby cywilnej kluczową kwestią w odnie-
sieniu do ustalenia katalogu członków korpusu służby cywilnej obowiązanych do skła-
dania oświadczeń majątkowych jest interpretacja pojęcia „stanowiska równorzędne 
pod względem płacowym” zawartego w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne. Z uwagi na niejednoznaczność tego pojęcia i rozbieżności w jego interpreta-
cji, które mogą powodować trudności z określeniem katalogu osób obowiązanych do 
składania oświadczeń majątkowych, a także zróżnicowaną praktykę w tym zakresie, 
Szef Służby Cywilnej wyraził opinię, że zasadne wydaje się rozważenie doprecyzowa-
nia tego pojęcia w trakcie ewentualnych prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwo-
ści dotyczących oświadczeń majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje 
publiczne3. Jednocześnie Szef Służby Cywilnej przekazał Ministrowi Sprawiedliwości 
poniższą informację dotyczącą zakresu podmiotowego osób obowiązanych do złoże-
nia oświadczenia o stanie majątkowym, zgodnie z przepisami ustawy o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej (...) w zakresie dotyczącym służby cywilnej. 
Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej (...) określa obowiązek 
złożenia oświadczenia o stanie majątkowym m.in. przez:

1) pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 
zajmujących stanowiska kierownicze:
a. dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) 

i jego zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) – w urzę-
dach naczelnych i centralnych organów państwowych,

b. dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki 
równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu 
rejonowego i jego zastępcy oraz głównego księgowego – w urzędach tereno-
wych organów rządowej administracji ogólnej,

c. kierownika urzędu i jego zastępcy – w urzędach terenowych organów rządo-
wej administracji specjalnej;

2) pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 
zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiska-
mi wymienionymi w pkt 1.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy, urzędnicy służby cywilnej obowiązani są 
do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym niezależnie od zajmowanego stano-
wiska. Zawarte w art. 2 pkt 2 ww. ustawy sformułowanie „zajmujących stanowiska 
równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi w pkt 1” po-
winno być – w opinii Szefa Służby Cywilnej – rozumiane w kontekście przepisów roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia 
stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych 
urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegóło-
wych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom kor-
pusu służby cywilnej4. To właśnie zakresy mnożników określonych w rozporządzeniu, 
odpowiadające danemu stanowisku wskazanemu w powyższym wyliczeniu, powinny 

1 pismo Ministra Sprawiedliwości Nr DPK-III-454-70/14/3 z dnia 16 kwietnia br. skierowane 
wg rozdzielnika do: Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów. Ministra Infra-
struktury i Rozwoju, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Spraw 
Zagranicznych, Szefa Służby Cywilnej i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

2 pismo Szefa Służby Cywilnej Nr DSC.10-1 (2)/14.HW.JK z dnia 28 kwietnia br.
3 Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.
4  Dz. U. Nr 211, poz. 1630, z późn. zm.
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stanowić punkt odniesienia dla oceny równorzędności stanowisk pod względem pła-
cowym. Rozstrzygnięcie, czy stanowisko jest „stanowiskiem równorzędnym pod wzglę-
dem płacowym” (co oznacza, że osoba je zajmująca objęta jest obowiązkiem złożenia 
oświadczenia o stanie majątkowym) wynika zatem z porównania przedziałów mnożni-
ków służących do ustalania wynagrodzenia na danym stanowisku, nie z porównania 
konkretnego mnożnika osoby zajmującej dane stanowisko i wysokości wynagrodzenia 
wypłacanego tej osobie. W art. 2 pkt 2 ww. ustawy powiązana została bowiem kwestia 
stanowiska i równorzędności pod względem płacowym, dlatego tez rozstrzygnięcie za-
kresu podmiotowego obowiązywania ustawy nie powinno odnosić się do konkretnej 
osoby, a do stanowiska przez nią zajmowanego. Dla przykładu, punktem odniesienia 
do badania przynależności stanowisk do kategorii równorzędnych pod względem pła-
cowym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, jest stanowisko 
naczelnika wydziału (art. 2 pkt 1 litera a in fine ustawy), dla którego jako stanowiska 
koordynującego w służbie cywilnej, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ww. rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów, mnożnik kwoty bazowej wynosi od 1,0 do 6,0. Inne 
stanowiska koordynujące, samodzielne stanowiska oraz stanowiska średniego szcze-
bla zarządzania w służbie cywilnej, dla których w rozporządzeniu ustalono taki sam 
lub porównywalny przedział mnożników jak dla stanowiska naczelnika wydziału, na-
leżą do grupy „stanowisk równorzędnych pod względem płacowym”, a co za tym idzie 
osoby zajmujące te stanowiska objęte są obowiązkiem złożenia oświadczenia o stanie 
majątkowym. Natomiast stanowiska specjalistyczne o mnożnikach 0,9–3,5 oraz sta-
nowiska wspomagające w służbie cywilnej o mnożnikach 0,8–2,7 nie powinny być 
traktowane jako równorzędne pod względem płacowym, gdyż przedział mnożników 
dla nich ustalony w sposób zasadniczy odbiega wysokością od przedziału mnożników 
określonego dla naczelnika wydziału w górnej wysokości tego przedziału (6,0), Przed-
stawiając powyższe informacje, Szef Służby Cywilnej zwrócił również uwagę na fakt, 
że zakres podmiotowy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
(…), w tym interpretacja pojęcia „stanowiska równorzędne pod względem płacowym” 
wykracza nie tylko poza sprawy służby cywilnej, ale także poza sprawy administracji 
rządowej. W związku z powyższym dyskusja dotycząca kształtu i charakteru propozy-
cji ewentualnych zmian tej ustawy powinna obejmować również inne podmioty pod-
legające jej przepisom.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że powyższe wyjaśnienia Szef Służby Cywilnej 
przekazywał wcześniej również Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który we wrześniu 
2012 r. wystąpił do Szefa Służby Cywilnej o zajęcie stanowiska w sprawie interpretacji 
pojęcia „stanowiska równorzędne pod względem płacowym” określającego zakres pod-
miotowy osób obowiązanych do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zgodnie 
z przepisami ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej (…). W dal-
szej korespondencji Szef Służby Cywilnej podzielił opinię RPO o zasadności doprecy-
zowania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej (...) 
w zakresie dotyczącym zdefiniowania pojęcia „stanowiska równorzędne pod względem 
płacowym” zawartego w art. 2 pkt 2 ustawy, wyznaczającego zakres podmiotowy osób 
obowiązanych do składania oświadczeń o stanie majątkowym. Szef Służby Cywilnej 
podzielił pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich, że niejednoznaczność tego pojęcia 
i rozbieżności w jego interpretacji mogą powodować trudności z określeniem katalo-
gu osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, a także zróżnicowaną 
praktykę w tym zakresie. Szef Służby Cywilnej zwrócił jednocześnie uwagę na fakt, że 
nie jest organem właściwym w zakresie inicjowania i wyznaczania kierunków zmian 
przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej (...). Zakres 
podmiotowy tej ustawy jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko członków korpusu 
służby cywilnej, W kwietniu 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Sze-
fa KPRM o rozważenie podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej wskazując jedno-
cześnie, m.in. że rozbieżności w interpretacji pojęcia „stanowiska równorzędne pod 
względem płacowym” – w ocenie RPO – mogą powodować problemy ze stosowaniem 
przepisów zarówno przez osoby mające składać oświadczenia majątkowe, jak i oso-
by przełożone osób zobowiązanych do składania tych oświadczeń, a w konsekwencji 
stwarzają stan niepewności prawnej naruszającej prawa i wolności obywatelskie. Ze 
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względu na rozbieżności w interpretacji pojęcia „stanowiska równorzędne pod wzglę-
dem płacowym” przepis art. 2 pkt 2 przedmiotowej ustawy nie spełnia – w ocenie 
Rzecznika Praw Obywatelskich – wymogu stanowienia precyzyjnych przepisów prawa, 
wynikającego z art. 2 Konstytucji. Wniosek RPO został przekazany wg kompetencji 
do Ministra Spraw Wewnętrznych. Z przesłanej do wiadomości KPRM korespondencji 
w sprawie wynika, że Minister Spraw Wewnętrznych dokonał dalszego przekazania 
sprawy Ministrowi Administracji i Cyfryzacji (kopia korespondencji w załączeniu1). 
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 2 pkt 2 w zw. 
z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne z art. 2 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z wnioskiem RPO 
zaskarżona norma jest niezgodna z Konstytucją z uwagi na nieprecyzyjne określenie 
zakresu podmiotowego osób zobowiązanych do wykonywania konkretnych obowiąz-
ków i nałożenia na te osoby sankcji o charakterze represyjnym.

Z poważaniem 
 
Stanisław Huskowski

1 pismo Nr SDT-534-4(3)/l3/TI/GG z dnia 9 maja 2013 r. oraz pismo Ministra Spraw We- 
wnętrznych Nr BMP-0790-3-2/2013/PS z dnia 26 lipca 2013 r. i pismo Ministra Administra-
cji i Cyfryzacji Nr BM-ZPO-0790-6/2013.DK z dnia 8 sierpnia 2013 r.
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodar-
czych i wymianie danych gospodarczych w art. 23 określa ogólne zasady do-
stępu do informacji gospodarczych przechowywanych przez biura informacji 
gospodarczej. Pierwsza zasada mówi o tym, że „każdy ma prawo dostępu 
do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez biuro”. 
Druga zasada zakłada zaś, że przedmiotowy „dostęp podlega opłacie zgod-
nie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie wyższej niż 0,5% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę”. Niemniej jednak dłużnicy będący konsumentami 
mają prawo do bezpłatnego dostępu, o ile nie następuje on częściej niż raz 
na sześć miesięcy.

W praktyce dostęp do zgromadzonych przez biuro informacji gospodar-
czych można uzyskać na trzy sposoby: bezpośrednio w biurze, korzystając 
z komunikacji elektronicznej lub w drodze tradycyjnej korespondencji. Pew-
ne wątpliwości powstają jednak w odniesieniu do ostatniej z wymienionych 
form dostępu. Przygotowanie odpowiedzi w tej formie generuje bowiem kon-
kretne koszty po stronie biura (wydruk raportu, wysyłka). Zdarza się, że 
tymi kosztami próbuje się obarczać wnioskodawcę nawet wówczas, gdy ten 
z mocy cytowanych przepisów ma prawo do bezpłatnego dostępu. Jak się 
wydaje, powodem takiego działania może być interpretacja przepisu, zgod-
nie z którą odrębnie rozpatruje się sam koszt dostępu do danych, a odrębnie 
pozostałe koszty związane z realizacją tego prawa (w tym wypadku wspo-
mniane już koszty przygotowania odpowiedzi).

Na opisany problem zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich, który 
zasygnalizował jednocześnie, że pobieranie dodatkowych opłat w związku 
z realizacją przedmiotowego uprawnienia w formie korespondencyjnej ude-
rza w szczególności w osoby starsze, dla których nierzadko jest to jedyna 
dostępna droga uzyskania informacji. 

Zwracam się zatem z prośbą o przeanalizowanie opisanego problemu 
i o ewentualne doprecyzowanie obowiązujących przepisów ustawy.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 1 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: BPS/043-55-2392/14 

dotyczące zagadnienia bezpłatnego dostępu do informacji gospodarczych na swój te-
mat nie częściej niż raz na 6 miesięcy i związanej z tym kwestii pobierania przez nie-
które biura informacji gospodarczej opłaty za przekazanie takiej informacji w formie 
korespondencji listowej, uprzejmie wyjaśniam co następuje.
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Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji go-
spodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą” każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospo-
darczych przechowywanych przez biuro, przekazanych zgodnie z art. 14–18. Dostęp 
w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumenta-
mi jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych 
przypadkach dostęp podlega opłacie, zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, 
nie wyższej niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Powyższa regulacja stanowi lex specialis wobec normy art. 32 ust. 52 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.).

Biura realizują obowiązek bezpłatnego dostępu do „danych na swój temat” w dwóch 
formach, tj. w formie elektronicznej i bezpośrednio w siedzibie biura.

Jeżeli chodzi o kwestię odpłatności za możliwość dostępu do powyższych danych 
to należy wskazać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości (TS) w sprawie C-486/123.

W orzeczeniu Trybunał dokonał wykładni art. 12 dyrektywy 95/46/WE4 w zakresie 
warunków wykonywania prawa dostępu do swoich danych i kwestii pobierania opłat 
z tego tytułu (przepis ten jest implementowany w art. 32 ust. 1–5 ustawy o ochronie 
danych osobowych).

Podlegająca ocenie Trybunału Sprawiedliwości norma art. 12 lit. a dyrektywy 
95/46 przewiduje, że:

„Państwa członkowskie zapewniają każdej osobie, której dane dotyczą, prawo do 
uzyskania od administratora danych bez ograniczeń, w odpowiednich odstępach cza-
su oraz bez nadmiernego opóźnienia lub kosztów: 

∙ potwierdzenia, czy dotyczące jej dane są przetwarzane oraz co najmniej infor-
macji o celach przetwarzania danych, kategoriach danych oraz odbiorcach lub 
kategoriach odbiorców, którym dane te są ujawniane;

∙ wyrażonej w zrozumiałej formie informacji o danych przechodzących przetwa-
rzanie oraz posiadanych informacji o ich źródłach (…)”.

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że:
∙ „artykuł 12 lit. a) dyrektywy 95/46/WE powinien być interpretowany w ten spo-

sób, że nie sprzeciwia się on poborowi opłaty przy okazji udzielania informacji 
o danych o charakterze osobowym”;

∙ „artykuł 12 lit. a) dyrektywy 95/46 powinien być interpretowany w taki sposób, 
aby zagwarantować, iż opłata pobierana przy okazji wykonania prawa dostępu 
do danych o charakterze osobowym nie będzie nadmierna w rozumieniu tego 
przepisu, tj. jej kwota nie będzie przekraczała kosztu poinformowania o tych 
danych”.

Stosownie do interpretacji Trybunału, nie zabrania się pobierania opłat przy do-
stępie do danych. Biura informacji gospodarczej zapewniają dostęp do danych na swój 
temat na trzy sposoby, tzn. w formie elektronicznej, korespondencyjnej i w siedzibie 
biura. Uzyskanie „informacji o sobie” w siedzibie biura oraz w formie elektronicznej 
jest bezpłatne, co wypełnia dyspozycje ustawy. Z kolei, opłata pobierana jest za uzy-
skanie informacji w formie korespondencyjnej, tj. np. za pośrednictwem operatorów 
pocztowych, co należy uznać za praktykę uprawnioną w świetle ustawy o ochronie 
danych osobowych.

2 Ustawa o ochronie danych osobowych nie zastrzega, iż udzielenie informacji musi zawsze 
mieć całkowicie nieodpłatny charakter; ewentualna odpłatność nie może jednak mieć 
nadmiernego charakteru, nie powinna być źródłem dochodów dla administratora, ewen-
tualnie może pokrywać niezbędne koszty związane z wypełnianiem obowiązków informa-
cyjnych.

3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE z 14.02.2014, 
2014 /C45/23).

4 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodne-
go przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995, str. 31, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 355).
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Dodatkowo należy zauważyć, że obowiązujące brzmienie przepisu nie wskazuje na 
formę w jakiej należy udzielić informacji. Dlatego rozszerzone rozumienie tej normy, 
zgodnie z którym każda forma udostępniania powinna być wolna od wszelkich opłat, 
pokrywających udzielenie informacji, mogłoby skutkować ograniczeniem dostępu tyl-
ko do tych form, które niosą za sobą najniższe skutki finansowe dla biur. Efekt takiej 
interpretacji byłby mniej korzystny od stosowanej praktyki zwrotu kosztów przy nie-
których formach.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Mariusz Haładyj 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Jak wynika z art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnopraw-
nych, zwolnieniu od podatku podlega nabycie gruntów „pod warunkiem, że 
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, 
nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo 
rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością na-
bywcy”. Takie brzmienie przepisu uprawnia do wniosku, że dla uzyskania 
zwolnienia podatkowego wystarczy jedynie spełnić wskazane przesłanki 
formalne.

Warto jednak zauważyć, że przepis ten jest różnie interpretowany, na-
wet na etapie postępowania sądowoadministracyjnego. Część składów orze-
kających faktycznie podziela stanowisko, zgodnie z którym dla realizacji 
zwolnienia podatkowego istotne jest to, czy przesłanki zwolnienia zaistniały 
w momencie transakcji (na przykład, czy w chwili nabycia dany grunt był 
gospodarstwem rolnym). Inne zaś składy, posiłkując się wykładnią celowoś- 
ciową, argumentują, że istotą przedmiotowego zwolnienia jest wspieranie 
zakładania gospodarstw rolnych i prowadzenia w nich produkcji oraz po-
prawa struktury agrarnej. Dlatego też przy rozpatrywaniu zasadności zwol-
nienia od podatku należy badać również późniejsze zachowanie nabywcy. 
W konsekwencji takiego podejścia zdarza się, że sąd odmawia prawa do 
uzyskania zwolnienia od podatku w przypadku, kiedy zakupiony grunt zo-
stał przeznaczony na cele nierolnicze (na przykład wyrok NSA z dnia 17 paź-
dziernika 2011 r. sygn. akt: II FSK 2825/11).

Biorąc to pod uwagę, zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie 
analizy wskazanego przepisu i o ewentualne podjęcie czynności zmierza-
jących do jego zmiany w celu ograniczenia istniejących rozbieżności inter-
pretacyjnych.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 2 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 czerwca 2014 r. znak: BPS/043-55-2393/14, 

przy którym został przesłany tekst oświadczenia złożonego przez Pana Ryszarda Kno-
salę – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 
6 czerwca 2014 r., w sprawie stosowania przepisu art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od 
czynności cywilnoprawnych, uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cy-
wilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.), zwalnia się od podatku 
przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, 
z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze 
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miast, w drodze umów wymienionych w tym przepisie, pod warunkiem, że w rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty 
stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład go-
spodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Celem wprowadzenia przedmiotowego zwolnienia było zapobieżenie rozdrobnieniu 
gospodarstw rolnych, dla jak najefektywniejszego wykorzystania istniejących w Polsce 
terenów rolniczych, zaś jego adresatami miały być osoby tworzące lub powiększające 
gospodarstwo rolne.

W związku z sygnałami o nadużywaniu tego zwolnienia przez przedsiębiorców na-
bywających grunty gospodarstw rolnych na cele inwestycyjne, skutkującym ubytkami 
w dochodach własnych gmin z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, przy-
gotowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten zawiera przepisy przewidujące 
zniesienie zwolnienia nabycia gospodarstw rolnych określonego w ustawie o podatku 
od czynności cywilnoprawnych, a także w ustawie o podatku od spadków i darowizn 
– jako niespełniających zakładanego celu.

Wspomniany projekt został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 
17 czerwca 2014 r. i zakłada, że zawarte w nim zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycz-
nia 2015 r.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Dorota Podedworna-Tarnowska
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej

Szanowna Pani Minister!
W ostatnich latach dużo mówiło się na temat potrzeby wspierania rozwo-

ju, a czasem odbudowy polskich uzdrowisk. Jednym z najbardziej znanych 
w Małopolsce i całym kraju jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA. Każdego 
roku dziesiątki tysięcy pacjentów, kuracjuszy i turystów korzystają z wa-
lorów tegoż uzdrowiska. Władze krynickiej spółki Skarbu Państwa Kryni-
ca-Żegiestów SA podjęły w ostatnim czasie ambitne plany inwestowania 
w działalność badawczo-rozwojową. Będąca na etapie restrukturyzacji spół-
ka Skarbu Państwa ma na realizację tych zamierzeń tym większe szanse, 
że w latach 2014–2020 biznes będzie miał do dyspozycji 16 miliardów euro 
z unijnych funduszy. Będą to głównie środki na badania, innowacje i pod-
noszenie konkurencyjności spółek. Planowane jest wspólne z uczelniami 
medycznymi w kraju prowadzenie badań zarówno wysoko zmineralizowa-
nych wód leczniczych, jak i zabiegów medycznych opartych na składnikach 
naturalnych. Wysoko zmineralizowane wody stosuje się nie tylko w lecze-
niu sanatoryjnym, w zabiegach związanych z rekonwalescencją. Coraz po-
wszechniejsze jest ich użycie w kosmetologii i centrach odnowy biologicznej. 
Jak dotąd spółka podpisała już umowę z Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Trwają także rozmowy z innymi uczelniami, a podpisanie 
umów o współpracy jest kwestią niedługiego czasu.

Chcę zapytać Panią Minister, czy jest szansa na to, aby Uzdrowisko 
Krynica-Żegiestów SA mogło w niedługim czasie skorzystać z jakiegoś pro-
gramu, projektu, grantu naukowego, mogącego wesprzeć rozwój uzdrowiska 
w omawianym obszarze. Czy inicjatywa dotycząca powstania projektu po-
winna wypłynąć od władz uzdrowiska? A może sam pomysł współpracy na-
ukowej i dążenia do rozwoju wpisuje się w jakiś obszar, priorytet wsparcia 
już udzielanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego? 

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na moje zapytanie.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut

Odpowiedź

Warszawa, 26 czerwca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu RP, 

z dnia 11 czerwca 2014 r. przekazującym oświadczenie złożone przez senatora Sta-
nisława Koguta na 55. posiedzeniu Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r., w sprawie 
inwestowania w działalność badawczo-rozwojową Uzdrowiska Krynica-Żegiestów 
SA pragnę podziękować za przekazane informacje na temat planów działalności ww. 
podmiotu. Spółka Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA będzie mogła korzystać ze środ-
ków publicznych wydatkowanych przede wszystkim przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Agencje te oferują obecnie szereg pro-
gramów wsparcia oraz konkursów, które są finansowane z budżetu krajowego bądź 
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współfinansowane ze źródeł zagranicznych, w szczególności funduszy europejskich. 
Kluczowe znaczenie przy ubieganiu się o ww. środki będzie miało określenie statusu 
prawnego ww. podmiotu z punktu widzenia przepisów o pomocy publicznej. Z przed-
stawionych informacji można sądzić, że spółka będzie miała status przedsiębiorcy, 
co oznacza że w przypadku wsparcia ze środków publicznych będą miały w stosunku 
do niej zastosowanie przepisy o pomocy publicznej (oznacza to m.in. konieczność sto-
sowania przepisów dotyczących intensywności pomocy publicznej oraz zapewnienia 
wkładu własnego).

Z uwagi na to, że w poszczególnych programach wskazywane są różne typy bene-
ficjentów spółka będzie musiała dokonać wyboru z jakich programów wsparcia korzy-
stać oraz czy występować o wsparcie samodzielnie albo wspólnie z jednostkami na-
ukowymi w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych. W pierwszym przypadku, 
z inicjatywą opracowania i złożenia projektu powinna występować sama spółka, zaś 
w drugim przypadku spółka może być inicjatorem realizacji określonego projektu (ini-
cjatorem może być też jednostka naukowa, która będzie widziała potrzebę i możliwość 
współpracy ze spółką).

Projekty badawczo-rozwojowe mogą być finansowane ze środków krajowych np. 
Program Badań Stosowanych, program InnoTech, a także strategiczne programy ba-
dań naukowych i prac rozwojowych, które realizowane są na podstawie Krajowego 
Programu Badań. Jeden ze strategicznych programów uruchomionych przez NCBR 
tj. program STRATEGMED, poświęcony jest tematyce zdrowia i medycyny (więcej in-
formacji na temat ww. programu dostępnych jest na stronie internetowej NCBR).

Projekty badawczo-rozwojowe mogą być także finansowane z funduszy europej-
skich. Z funduszy europejskich na badania i rozwój na lata 2014–2020 w Polsce prze-
znaczonych zostało ok. 10,5 mld euro, przy czym głównym programem, w ramach 
którego dystrybuowane będą ww. środki będzie Program Operacyjny Inteligentny Roz-
wój (budżet ok. 7,5 mld euro). Zgodnie z wersją Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój (dalej: Program) ze stycznia 2014 r. jego zakres obejmuje pięć osi prioryteto-
wych opisanych poniżej.

Oś I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja na-
ukowo-przemysłowe.

∙ Oś obejmuje: wsparcie projektów B+R, wsparcie prowadzenia prac B+R z udzia-
łem funduszy kapitałowych, programy B+R prowadzone przez konsorcja nauko-
wo-przemysłowe.

∙ Typy beneficjentów wsparcia w ramach osi: przedsiębiorstwa, konsorcja przed-
siębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcja przed-
siębiorstw i uczelni, jednostki administracji publicznej.

Oś II. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
∙ Oś obejmuje: wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, tworzenie warunków infra-

strukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa, kre-
dyt na innowacje technologiczne, fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyj-
nych przedsiębiorstw.

∙ Typy beneficjentów wsparcia w ramach osi: przedsiębiorstwa, koordynatorzy 
klastrów, fundusze funduszy, fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu 
oraz ich spółki, instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych 
firm.

Oś III. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw.
∙ Oś obejmuje: wsparcie rozwoju otwartych innowacji, wsparcie ochrony własno-

ści przemysłowej przedsiębiorstw, stymulowanie współpracy nauki z biznesem 
– bony na innowacje, rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług insty-
tucji otoczenia biznesu, wsparcie rozwoju klastrów, wsparcie przedsiębiorstw 
i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w konkursach międzyna-
rodowych.

∙ Typy beneficjentów wsparcia w ramach osi: przedsiębiorstwa, konsorcja przed-
siębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, Spe-
cjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji 
publicznej.
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Oś IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.
∙ Oś obejmuje: finansowanie badań naukowych, rozwój nowoczesnej infrastruk-

tury badawczej sektora nauki, wsparcie powstawania międzynarodowych agend 
badawczych, rozwój kadr sektora B+R.

∙ Typy beneficjentów wsparcia w ramach osi: jednostki naukowe i ich konsorcja, 
uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsię-
biorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, jednostki admini-
stracji publicznej.

Oś V. Pomoc techniczna.
∙ Typy beneficjentów wsparcia w ramach osi: instytucje zaangażowane w realiza-

cję Programu i ich partnerzy.
Obecnie projekt Programu został przekazany Komisji Europejskiej i strona polska 

oczekuje na uwagi Komisji do ww. projektu, stąd powyższe zapisy nie są ostateczne 
i będą mogły być modyfikowane w toku negocjacji w Komisji Europejskiej.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie z ww. środków, będzie to, iż projekty ba-
dawczo-rozwojowe będą musiały być zgodne z priorytetami wskazanymi w krajowej 
strategii inteligentnej specjalizacji. Punktem wyjścia do stworzenia ww. strategii na 
poziomie krajowym jest dokument pt. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja” dostępny 
pod poniższym adresem:
http://www.mg.gov.pl/files/upload/15049/Krajowa%20inteligentna%20specjaliza 
cja.pdf

Jednym z obszarów priorytetowych wskazanych w ww. dokumencie jest „Zdrowe 
społeczeństwo”, w ramach którego zidentyfikowano następujące obszary technologii:

∙ Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
∙ Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizo-

wanej,
∙ Wytwarzanie produktów leczniczych.
Obecnie prowadzone są przez Ministerstwo Gospodarki prace nad weryfikacją 

i doprecyzowaniem ww. propozycji.
Ponadto, środki na badania i innowacje będą także dystrybuowane w ramach Re-

gionalnych Programów Operacyjnych, przy czym projekty te będą musiały wpisywać 
się w regionalne inteligentne specjalizacje (za wdrażanie ww. programów oraz wskaza-
nie obszarów regionalnych inteligentnych specjalizacji odpowiadają Urzędy Marszał-
kowskie).

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
prof. Marek Ratajczak
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Oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z zapytaniami lokalnych władz samorządowych i społecz-

ności lokalnej zwracam się z pytaniem do Pana Ministra o wskazanie, czy 
istnieją prawne możliwości przymuszenia przez jednostki samorządu teryto-
rialnego właścicieli nieruchomości gruntowych niebędących nieruchomościa-
mi rolnymi (a we wskazanym przypadku także nieruchomości rolnych) do 
regularnego wykaszania tychże nieruchomości – gdyż pozostawienie samym 
sobie rosnących na ich powierzchni traw i chwastów powoduje niepożąda-
ne, szkodliwe następstwa dla otoczenia oraz zakłóca ład i estetykę danej 
miejscowości.

W moim przekonaniu w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do 
nakładania na właścicieli tych nieruchomości obowiązku ich wykaszania.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity w DzU z 2012 r., poz. 391) nie zezwala na ujęcie 
takiego obowiązku w uchwalanych obligatoryjnie przez gminy regulaminach 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (vide: art. 4 ust. 2 wspo-
mnianej ustawy, gdzie wskazano zamknięty katalog spraw, które mogą być 
zapisane w takich regulaminach).

Nie jest także możliwe zawarcie omawianego tu zapisu w wojewódz-
kim planie gospodarki odpadami (gminy skorzystałyby wówczas z przepisu 
art. 4 pkt 5 wspomnianej ustawy dotyczącego „innych wymagań wynika-
jących z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami”), gdyż z kolei usta-
wa z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach (tekst jednolity w DzU z 2010 r. 
nr 185, poz. 1243 ze zmianami) ściśle określa zakres jego regulacji (vide: 
art. 14 ust. 6, 8 i 9 tejże ustawy).

Nie dość tego – nowelizacja ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity w DzU z 2004 r., nr 121, poz. 1266 
ze zmianami) dokonana w 2008 r. wyłączyła z tej ochrony grunty rolne sta-
nowiące użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast.

W tym stanie rzeczy uznałem za konieczne zwrócenie się z przedstawio-
nym zapytaniem do Pana Ministra, gdyż brak skutecznych narzędzi praw-
nych uniemożliwia pracownikom samorządowym skuteczne eliminowanie 
wskazanych, niekorzystnych zdarzeń.

Tadeusz Kopeć
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Stanowisko 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 26 czerwca 2014 r.

Pani 
Elżbieta Bieńkowska 
Wicepremier, 
Minister Infrastruktury i Rozwoju

Szanowna Pani Premier,
stosownie do art. 9a ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji 

rządowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 743, z późn. zm.), w załączeniu przekazuje – zgod-
nie z właściwością – interpelację złożoną przez Senatora Tadeusza Kopcia w sprawie 
wykaszania traw i chwastów z nieruchomości gruntowych niebędących nieruchomo-
ściami rolnymi.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 22 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia złożone podczas 55. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 r., przekazane przy piśmie z dnia 11 czerw-
ca br., znak: BPS/043-55-2395/14, w sprawie prawnych możliwości przymuszenia 
przez jednostki samorządu terytorialnego właścicieli nieruchomości gruntowych nie-
będących nieruchomościami rolnymi do regularnego ich wykaszania, uprzejmie infor-
muję, co następuje.

W obowiązującym porządku prawnym nie istnieją przepisy nakładające wprost 
na właściciela nieruchomości gruntowej niebędącej nieruchomością rolną obowiązek 
regularnego jej wykaszania i umożliwiające jednocześnie jednostkom samorządu tery-
torialnego wyegzekwowanie tego obowiązku.

Należy jednak wskazać, że właściciele nieruchomości, którzy mają problem z za-
rośniętymi i zaniedbanymi działkami, które znajdują się w ich sąsiedztwie, mogą 
wyegzekwować od właściciela obowiązek skoszenia trawy występując na drogę sądo-
wą przeciwko ich właścicielowi. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie ma 
bowiem ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, 
z późn. zm.).
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Zgodnie z art. 144 tej ustawy właściciel nieruchomości powinien przy wykony-
waniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie 
z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospo-
darczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Powyższy przepis należy do zakresu tzw. prawa sąsiedzkiego i reguluje nakaz po-
wstrzymywania się przez właściciela nieruchomości od immisji pośrednich, czyli dzia-
łań zakłócających korzystanie z sąsiednich nieruchomości.

W razie przekroczenia przeciętnej miary immisji właściciel nieruchomości zakłóco-
nej może wystąpić do sądu z powództwem na mocy art. 222 §2 Kodeksu cywilnego. Na 
podstawie tego przepisu może domagać się przywrócenia stanu zgodnego z prawem 
i zaniechania naruszeń. Jeżeli natomiast w wyniku działania sąsiada doznał szkody, 
może stosownie do art. 415 domagać się dodatkowo odszkodowania.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego, 
Zdzisława Pupy, Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pęka, 

Macieja Klimy, Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, 
Przemysława Błaszczyka oraz Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielce zaniepokoiła nas informacja, iż resort rolnictwa pracuje nad zmia-

nami w systemie dofinansowań mających na celu wprowadzenie ograniczeń 
finansowych w zależności od wielkości gospodarstwa, a dokładnie polegają-
cych na ograniczeniu wielkości płatności dla małych gospodarstw. Jak wy-
nika z informacji, resort planuje dodatkowe wsparcie właścicieli średnich 
gospodarstw – liczących od 12 do 83 ha.

Prosimy zatem o informację, na podstawie jakich badań wytypowa-
no powyższy przedział powierzchniowy, na czym ma polegać to dodat-
kowe wsparcie, skąd będą pochodziły środki na to dodatkowe wsparcie 
oraz w jaki sposób będzie to oddziaływało na gospodarstwa o powierzchni 
w przedziale na przykład 5–10 ha, które mogą prowadzić towarową produk-
cję, na przykład sadowniczą, warzywniczą, i być efektywne ekonomicznie. 
Czy to nie spowoduje zahamowania rozwoju tychże gospodarstw w wyniku 
wprowadzenia ograniczeń finansowych, a takich gospodarstw w Polsce jest 
większość?

Prosimy zatem Pana Ministra o szczegółowe wyjaśnienie tych kwestii.

Z poważaniem   Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski  Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski  Maciej Klima 
Robert Mamątow  Andrzej Matusiewicz 
Andrzej Pająk   Waldemar Kraska 
Jan Maria Jackowski  Przemysław Błaszczyk 
Zdzisław Pupa   Bohdan Paszkowski

Odpowiedź

Warszawa, 1.07.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: BPS/043- 

-55-2396/14, oświadczenie złożone przez senatora Marka Martynowskiego wspólnie 
z innymi senatorami podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 r., 
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Możliwość stosowania dodatkowego wsparcia do hektarów z określonego prze-
działu daje państwom członkowskim art. 41 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. usta-
nawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie 
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systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządze-
nie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 608). Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. rozporządzenia, w celu sfinan-
sowania tego wsparcia państwa członkowskie mogą zdecydować o wykorzystaniu do 
30% rocznego pułapu krajowego przeznaczonego na płatności bezpośrednie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje wdrożenie płatności dodatkowych 
na bazie środków przesuniętych z II filaru WPR (25%), ukierunkowując to dodatkowe 
wsparcie na grupę gospodarstw średnich. Celem jest skuteczniejsze wspieranie docho-
dów tych gospodarstw, które nie osiągają takich korzyści wynikających ze skali pro-
dukcji, jak gospodarstwa największe, niemniej jednak mają szanse na trwały rozwój.

W związku z powyższym opracowano dwa warianty wdrożenia tego instrumentu, 
zakładające wykorzystanie na płatności dodatkowe 8,3% rocznego pułapu krajowe-
go – wariant A przewidujący stosowanie płatności dodatkowej do hektarów zawie-
rających się w przedziałach od 5 do 10 ha i od 10 do 30 ha (stawki odpowiednio 
20 i 80 EUR/ha) oraz wariant B przewidujący stosowanie płatności dodatkowej do 
hektarów zawierających się w przedziałach od 3 do 10 ha i od 10 do 30 ha (stawki 
odpowiednio 26 i 62 EUR/ha). Należy zauważyć, że dodatkowa płatność ma być przy-
znawana wszystkim gospodarstwom posiadającym kwalifikujące się hektary gruntów 
rolnych we wskazanych przedziałach, a nie tylko gospodarstwom o wielkości zawiera-
jącej się w wyodrębnionym przedziale.

Pragnę podkreślić, że wskazane wyżej stawki płatności zostały skalkulowane 
na podstawie danych o strukturze wielkości gospodarstw objętych płatnościami za 
2012 r., zatem mają charakter orientacyjny. Oznacza to, że rzeczywista wysokość 
wsparcia może odbiegać od wstępnie zakładanych stawek. Niemniej jednak założone 
stawki płatności do hektarów ze wskazanych przedziałów oznaczałyby, że z wdrożenia 
płatności dodatkowej skorzystałyby de facto gospodarstwa o powierzchni 12–83 ha 
(w przypadku zastosowania wariantu A) albo gospodarstwa o powierzchni 11–69 ha 
(w przypadku zastosowania wariantu B). Oznacza to, że z punktu widzenia tych go-
spodarstw stosowanie płatności dodatkowej byłoby korzystniejsze aniżeli niewydzie-
lanie części pułapu krajowego na płatność dodatkową i rozdysponowanie tej kwoty 
w ramach jednolitej płatności obszarowej.

Należy przy tym podkreślić, że małe gospodarstwa będą mogły wnioskować 
o wszystkie rodzaje płatności realizowane w ramach nowego systemu (w szczególności 
o jednolitą płatność obszarową, płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska, płatności związane z produkcją).

Wsparcie dla tych gospodarstw może być zatem zwiększone w szczególności 
w przypadku prowadzenia produkcji w sektorach objętych płatnościami związanymi, 
np. w sektorze bydła (planuje się stosowanie stawki w wysokości ok. 139 EUR/szt. do 
zwierząt w przedziale od 3. do 50. sztuki w gospodarstwie) czy w sektorze roślin wyso-
kobiałkowych (szacowana stawka płatności to ok. 326 EUR/ha). Poza wymienionymi 
sektorami planuje się stosowanie płatności związanych z produkcją w następujących 
sektorach produkcji zwierzęcej: krowy (płatność od 3. do 50. krowy w gospodarstwie; 
szacowana stawka: ok. 110 EUR/szt.), owce (płatność od 10. maciorki w gospo-
darstwie; szacowana stawka: ok. 30 EUR/szt.), kozy (płatność do samic; szacowa-
na stawka: ok. 15 EUR/szt.) oraz produkcji roślinnej: chmiel (szacowana stawka: 
ok. 480 EUR/ha), ziemniaki skrobiowe (szacowana stawka: ok. 373 EUR/ha), buraki 
cukrowe (szacowana stawka: ok. 366 EUR/ha), owoce miękkie (szacowana stawka: 
ok. 230 EUR/ha), pomidory (szacowana stawka: ok. 300 EUR/ha).

Alternatywnie rolnicy będą mogli uczestniczyć w tzw. systemie dla małych gospo-
darstw. Wówczas płatność dla małych gospodarstw zastąpi wszystkie inne rodzaje 
płatności finansowane z budżetu unijnego. Przy pomocy płatności dla małych gospo-
darstw realizowany będzie w szczególności cel uproszczeniowy, polegający na zwol-
nieniu rolników w nim uczestniczących z kontroli norm i wymogów zasady wzajemnej 
zgodności, a także z obowiązku stosowania praktyk w zakresie zazielenienia.

Ponadto, małe gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 6 tys. euro, będą 
mogły ubiegać się o finansowaną z II filaru pomoc w ramach poddziałania „Pomoc na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restruk-
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turyzacja małych gospodarstw)”. Pomoc będzie przeznaczona na realizację określone-
go projektu przedstawionego w biznesplanie i będzie miała postać premii w wysokości 
do 60 tys. zł.

Opisane wyżej rozwiązania znalazły odzwierciedlenie w dokumencie „System płat-
ności bezpośrednich w Polsce w latach 2015–2020 – projekt do konsultacji”, który 
został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w celu przeprowadzenia konsultacji. Rozwiązania te są zatem propozycją Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nie mają charakteru ostatecznego.

Odnosząc się natomiast do kwestii badań poprzedzających opracowywanie warian-
tów wdrożenia zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego, pragnę poinformo-
wać, że w ekspertyzie opracowanej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej wskazano, że płatności dodatkowe mogłyby się przyczynić do wsparcia 
gospodarstw mających szanse na rozwój. W opinii Instytutu, aby zwiększyć ten efekt, 
korzystne byłoby zróżnicowanie stawki płatności redystrybucyjnej i wprowadzenie 
dwóch stawek: jednej – do pierwszych 10 ha i drugiej – do powierzchni użytków rol-
nych z przedziału 10–30 ha, co pozwoliłoby też zmniejszyć negatywne oddziaływania 
płatności na rynek obrotu ziemią.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Zofia Szalczyk
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Jana Marii Jackowskiego, Zdzisława Pupy, 
Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pęka, 
Andrzeja Matusiewicza, Macieja Klimy 

oraz Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z prośbą o informacje odnośnie do następstw i komplikacji 

zdrowia wielu ludzi, wynikających z zastosowania w leczeniu maści rtęcio-
wej produkowanej przez zakłady Polfa. Była ona dostępna na początku lat 
siedemdziesiątych, a następnie została uznana za niebezpieczną i wycofa-
na. Szkodliwe efekty użycia tejże maści wiele osób odczuwa do dziś. Gdzie 
ci poszkodowani pacjenci mogą zwrócić się o pomoc?

Prosimy Pana Ministra o informacje o skali problemu i natychmiastowe 
podjęcie działań oraz poinformowanie nas o wynikach przeprowadzonych 
postępowań.

Z poważaniem 
Marek Martynowski  Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski  Bogdan Pęk 
Robert Mamątow  Andrzej Matusiewicz 
Jan Maria Jackowski  Maciej Klima 
Zdzisław Pupa   Bohdan Paszkowski

Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.07

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Marka Martynowskiego oraz gru-

py Senatorów, przekazane Ministrowi Zdrowia przy piśmie o znaku BPS/043-55- 
-2397/14 z dnia 11 czerwca 2014 r., dotyczące następstw stosowania maści rtęcio-
wej, niniejszym informuję, co następuje.

Maść rtęciowa (Unguentum Hydrargyri), znana również jako „szara maść” była opi-
sana w tomie II Farmakopei Polskiej IV z 1970 r. Substancją aktywną maści była rtęć 
metaliczna, która stanowiła od 6 do 30% składu produktu.

Maść rtęciowa w latach siedemdziesiątych XX wieku była sporządzana przede 
wszystkim w ramach receptury aptecznej, zgodnie z receptami lekarskimi wystawia-
nymi dla konkretnych pacjentów.

Głównym wskazaniem do stosowania maści rtęciowej było działanie przeciwbakte-
ryjne, ale stosowana była również bardzo szeroko w leczeniu skórnych zmian w prze-
biegu kiły, wszawicy łonowej i leczeniu ropni skórnych.

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku zostało ograniczone jej zasto-
sowanie z uwagi na toksyczność substancji czynnej – rtęci, ale również z powodu po-
jawienia się na rynku nowych produktów leczniczych w postaci maści do stosowania 
zewnętrznego, które zawierały antybiotyki.
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W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że urząd nadzorowanego przez Ministra Zdrowia 
– zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 743 z późn. zm.) Głównego Inspektora Farmaceutycz-
nego, właściwego w sprawach zakazu wprowadzania do obrotu, wstrzymywania obro-
tu oraz wycofywania z obrotu produktów leczniczych, od dnia powołania nie wydawał 
decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu produktu leczniczego pod taką nazwą. Główny 
Inspektor Farmaceutyczny nie otrzymał żadnych zgłoszeń od nadzorowanych podmio-
tów o wadach jakościowych ww. produktu.

Równocześnie informuję, że urząd Głównego Inspektora Farmaceutycznego zo-
stał powołany ponad 20 lat po tym, jak zaprzestano produkcji i stosowania ww. ma-
ści, tym samym nie jest w posiadaniu dokumentów ani innych danych dotyczących 
ew. okoliczności zakończenia bytu omawianego produktu w obrocie.

Obecnie w Rejestrze Produktów Leczniczych, dopuszczonych do obrotu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, nie figurują żadne produkty zawierające rtęć.

Pragnę także wyjaśnić, że w latach siedemdziesiątych XX wieku rejestry produk-
tów leczniczych nie były prowadzone w wersji elektronicznej i obecnie nie jest moż-
liwa weryfikacja jakie produkty były dopuszczone do obrotu w tych latach. Stąd też 
ewentualne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania, wycofania maści z obrotu, 
a także populacji w jakiej była stosowana nie są dostępne, ani nie jest możliwe ich 
odtworzenie.

Minister Zdrowia nie dysponuje informacjami na temat skali sygnalizowanego 
w oświadczeniu Panów Senatorów problemu, czy też ew. istnienia organizacji świad-
czących pomoc osobom, które doznały rozstroju zdrowia na skutek stosowania maści 
rtęciowej.

Należy wskazać, że odpowiedzialność za szkody niemajątkowe, wyrządzone przez 
produkt ponosi jego producent.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie została mi przedstawiona opisana poniżej sytuacja 

pewnego kierowcy, która wzbudziła moje zainteresowanie.
Starosta na mocy wydanych przez siebie decyzji (na wniosek komen-

danta wojewódzkiego Policji) skierował kierowcę na egzamin kontrolny w za-
kresie prawa jazdy kategorii B oraz na badania psychologiczne. Na skutek 
odwołań kierowcy od wspomnianej decyzji SKO uchyliło w całości decyzję 
starosty i odmówiło skierowania kierowcy zarówno na egzaminy teoretyczne 
oraz praktyczne, jak i na badania psychologiczne. Zgodnie ze stanowiskiem 
SKO na skutek odbytych przez kierowcę w ciągu roku kalendarzowego szko-
leń należało zmniejszyć kierowcy liczbę naliczonych punktów karnych. SKO 
podzieliło pogląd kierowcy, jako że zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, 
może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje 
zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie 
dotyczy to kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierw-
szy prawa jazdy. 

Zgodnie z §8 ust. 4 rozporządzenia MSWiA kierowcy wpisanemu do ewi-
dencji, po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia, organ, o któ-
rym mowa w §3, zmniejsza o sześć liczbę posiadanych punktów, odejmując 
je według kolejności wpisów. Zauważyć należy, że kierowca na długo przed 
wszczęciem postępowania w sprawie skierowania go na egzamin spraw-
dzający posiadane przez niego kwalifikacje, jak również badania psycho-
logiczne, a jednocześnie przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 114 
ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy – Prawo o ruchu drogowym, odbył dwa szkole-
nia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, na mocy których powinna 
zostać zmniejszona – każdorazowo o sześć – liczba punktów uzyskanych 
przez niego za naruszenie przepisów ruchu drogowego. SKO nie podzieliło 
zatem stanowiska komendanta wojewódzkiego Policji, zgodnie z którym to 
stanowiskiem odbyte przez kierowcę w ciągu danego roku szkolenia nie do-
prowadziły do zmniejszenia liczby punktów otrzymanych przez niego za na-
ruszenia przepisów ruchu drogowego (punkty zostały wpisane do ewidencji, 
o której mowa w art. 130 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Nie podzielono 
zatem poglądu, jakoby na przeszkodzie zmniejszeniu liczby punktów stał 
przepis §8 ust. 6 rozporządzenia MSWiA, stanowiący, że odbycie szkolenia 
nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia prze-
pisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed rozpoczęciem szkolenia 
dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegają-
cych wpisowi tymczasowemu przekroczyła dwadzieścia cztery. 

W tym miejscu wskazać należy choćby na stanowisko NSA zaprezento-
wane w wyroku z dnia 15 lipca 2010 r., I OSK 885/09, jak również stano-
wisko WSA prezentowane chociażby w wyrokach WSA w Gdańsku z dnia 
19 marca 2009 r., III SA/Gd 475/09, WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 
7 października 2010 r., II SA/01 786/10, jak również WSA w Gliwicach 
z dnia 14 marca 2012 r., II SA/Gl 26/12. W wyrokach tych wskazano, że 
skoro przepis art. 130 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym okreś-la ka-
tegorycznie jako zasadę, że odbycie określonego szkolenia powoduje zmniej-
szenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, i wskazu-
je na jeden wyjątek, dotyczący kierowcy o stażu liczonym od daty uzyska-
nia prawa jazdy krótszym niż jeden rok, to uznać należy, że wprowadzenie 
jakiegokolwiek innego wyjątku od powyższej zasady wymagałoby istnienia 
przepisu szczególnego rangi ustawowej, ewentualnie przepisu rozporządze-
nia wydanego na podstawie należytej delegacji ustawowej. Norma wynika-
jąca z przepisu podstawowego, jakim jest §3 ust. 6 rozporządzenia MSWiA, 
poszerza tymczasem w sposób nieuprawniony zakres wyłączenia określony 
powołanym wyżej unormowaniem rangi ustawowej. Powyższe prowadzi za-
tem do wniosku, że przepis §6 ust. 6 rozporządzenia MSWiA został wydany 
z przekroczeniem upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 130 ust. 4 
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pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym i należy go uznać za niekonsty-
tucyjny. Powołany przepis ustawy zezwala bowiem jedynie na określenie 
w rozporządzeniu wykonawczym liczby punktów odejmowanych z tytułu 
odbytego szkolenia, a nie określanie okoliczności, w jakich odbycie takiego 
szkolenia nie może skutkować zmniejszeniem liczby uzyskanych punktów.

Ponieważ w opisanej sytuacji komendant wojewódzki Policji nie re-
spektuje ostatecznych i wykonalnych decyzji SKO, stojąc na stanowisku, 
że wspomniane decyzje go nie wiążą i nie stanowią podstawy do usunięcia 
z ewidencji punktów karnych, dochodzi do kuriozalnej sytuacji. Polega ona 
na tym, że podczas rutynowej kontroli Policja zobligowana jest do zatrzy-
mania kierowcy dokumentu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1 
ppkt g, to znaczy z uwagi na fakt, że zgodnie ze stanem uwidocznionym 
w ewidencji doszło do przekroczenia liczby dwudziestu czterech punktów za 
naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wynika to z faktu nieodliczenia (nie-
usunięcia) przez organ prowadzący ewidencję punktów karnych w związ-
ku z ukończeniem przez kierowcę wspomnianych szkoleń (mimo istnienia 
ostatecznych, wykonalnych decyzji SKO). Odebrany dokument zobowiązany 
jest jednak niezwłocznie wydać kierowcy starosta (po przesłaniu dokumen-
tu przez komendę Policji) właśnie na podstawie wskazanych ostatecznych 
i wykonalnych decyzji SKO.

Mając na uwadze powyższe, proszę o skomentowanie zasadności postę-
powania komendanta wojewódzkiego Policji oraz wskazanie czy minister-
stwo zamierza podjąć kroki zmierzające do wyeliminowania ze wskazanego 
powyżej rozporządzenia zapisów rodzących uzasadnione wątpliwości co do 
ich wykroczenia poza delegację ustawową.

Z poważaniem 
Rafał Muchacki

Odpowiedź

Warszawa, 23 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 11 czerwca 2014 roku (sygn. BPS/043-55-2398/14), 

dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Rafała Muchackiego pod-
czas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 roku w sprawie punktów kar-
nych nakładanych na kierowców, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie pragnę wskazać, że zasady prowadzenia ewidencji kierowców na-
ruszających przepisy ruchu drogowego (w tym usuwania punktów za narusze-
nie przepisów ruchu drogowego oraz zmniejszania ich liczby) regulują przepisy 
art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. 
z 2012 roku, poz. 1137 z późn. zm.). Zgodnie z art. 130 ust. 1 wskazanej ustawy, 
Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
zwaną dalej „ewidencją”. Określonemu naruszeniu przypisywana jest odpowiednia 
liczba punktów w skali od 0 do 10, które wpisywane są następnie do ewidencji. Jak 
wskazuje się przy tym w orzecznictwie „wprowadzenie do porządku prawnego sys-
temu punktowego za naruszenia przepisów ruchu drogowego miało na celu zdyscy-
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plinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu tych przepisów” (por. wy-
rok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie z dnia 3 grudnia 
2012 roku, sygn. akt VII SA/Wa 1348/12). Przekroczenie bowiem przez kierującego 
pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w ciągu roku 
od dnia, w którym kierujący dopuścił się pierwszego naruszenia, wywołuje określone 
prawem konsekwencje, do których należą:

1) zatrzymanie prawa jazdy przez policjanta (art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. g Prawa o ru-
chu drogowym),

2) konieczność poddania się przez wskazanego kierującego badaniu psychologicz-
nemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwska-
zań psychologicznych do kierowania pojazdem [art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. b usta-
wy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 roku, 
poz. 600)],

3) skierowanie ww. kierującego na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, które na-
stępuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez starostę na wnio-
sek właściwego komendanta wojewódzkiego Policji (art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b 
Prawa o ruchu drogowym).

Ustawodawca przewidział jednak równocześnie możliwość usunięcia punktów 
wpisanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisanych do ewidencji lub 
zmniejszenia ich liczby. Zgodnie z art. 130 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym, punkty za 
naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 
1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił 
się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba 
punktów przekroczyłaby 24 punkty (zaś w przypadku kierowców w okresie 1 roku od 
dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy – 20 punktów). Stosownie zaś do art. 130 
ust. 3 ww. ustawy, kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może 
na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie 
liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy 
w okresie roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. W art. 130 ust. 4 Prawa 
o ruchu drogowym zawarto natomiast ustawowe upoważnienie dla ministra właściwe-
go do spraw wewnętrznych do wydania w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw transportu i Ministrem Sprawiedliwości, rozporządzenia określającego:

1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów 
ruchu drogowego,

2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb wy-
stępowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

3) program szkolenia i jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, o któ-
rym mowa w ust. 3,

4) liczbę punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia,
5) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji, o któ-

rej mowa w ust. 1.
W powyższym przepisie zawarto również wytyczne dotyczące treści aktu prawnego, 

wskazując, że autor rozporządzenia przy wydawaniu tegoż aktu winien mieć na uwa-
dze dyscyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów 
ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego.

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 130 ust. 4 Prawa o ruchu drogo-
wym, wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwiet-
nia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu 
drogowego (Dz. U. poz. 488), zwanej dalej „rozporządzeniem”. Zgodnie z treścią upo-
ważnienia, rozporządzenie reguluje m.in. tryb występowania z wnioskiem o kontrolne 
sprawdzenie kwalifikacji, program szkolenia, którego odbycie powoduje zmniejszenie 
liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego i jednostki uprawnione do 
jego prowadzenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia.

Stosownie do §3 ust. 1 rozporządzenia, ewidencję prowadzi komendant wojewódz-
ki Policji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych. W przy-
padku przekroczenia przez kierowcę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepi-
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sów ruchu drogowego komendant wojewódzki Policji, właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania danego kierowcy, występuje – zgodnie z §7 ust. 1 rozporządzenia – do or-
ganu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o kontrolne spraw-
dzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii 
praw jazdy. Jednocześnie odnosząc się do kwestii szkoleń, których odbycie powoduje 
zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, §8 ust. 1 
rozporządzenia określa, że szkolenie to organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka 
ruchu drogowego (zwany dalej „dyrektorem WORD”). Dyrektor WORD potwierdza od-
bycie powyższego szkolenia, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie 
o odbyciu szkolenia, przy czym kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierow-
cę dyrektor WORD niezwłocznie przesyła komendantowi wojewódzkiemu Policji, właś- 
ciwemu ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy (§8 ust. 2 i 3 rozporządzenia). 
Stosownie do §8 ust. 4 rozporządzenia, po przedstawieniu przez kierowcę wpisanego 
do ewidencji zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia 
od dyrektora WORD, komendant wojewódzki Policji właściwy dla miejsca zamieszka-
nia ewidencjonowanego zmniejsza temu kierowcy liczbę posiadanych punktów o 6, 
odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naru-
szeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą. Odbycie szkolenia nie powoduje jednak 
– w myśl §8 ust. 6 rozporządzenia – zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za 
naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem 
dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpiso-
wi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z uwagi na brak znajomości akt sprawy 
opisanej w oświadczeniu Pana Senatora, nie jest możliwe odniesienie się do kwestii 
prawidłowości postępowania danego komendanta wojewódzkiego Policji prowadzące-
go ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w przypadku kon-
kretnego kierowcy wpisanego do ewidencji.

Niezależnie od powyższego, pragnę zauważyć, że kierowca, który w okresie roku 
dopuścił się naruszeń przepisów ruchu drogowego, za które na podstawie prawomoc-
nych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty, nie może 
– po przekroczeniu powyższego limitu – skorzystać z przewidzianego w art. 130 ust. 3 
Prawa o ruchu drogowym uprawnienia do zmniejszenia liczby punktów za naruszenia 
przepisów ruchu drogowego, poprzez uczestniczenie na własny koszt w szkoleniach, 
których odbycie powoduje zmniejszenie liczby powyższych punktów. Należy bowiem 
podkreślić, że przekroczenie przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naru-
szenia przepisów ruchu drogowego w ciągu roku od dnia, w którym kierujący dopuś-
cił się pierwszego naruszenia, wywołuje, jak wskazano powyżej, określone prawem 
konsekwencje.

W przypadku zatem otrzymania wniosku właściwego komendanta wojewódzkiego 
Policji o skierowanie kierującego pojazdem na badanie psychologiczne lub kontrolne 
sprawdzenie kwalifikacji wraz z informacją z ewidencji, że kierujący pojazdem prze-
kroczył limit 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego – starosta jest 
związany takim wnioskiem, a zatem obowiązany jest wydać decyzję o skierowaniu kie-
rującego pojazdem na badanie psychologiczne lub kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. 
Jednocześnie, jak wskazał NSA w wyroku z dnia 22 marca 2011 roku (sygn. akt I OSK 
723/10), „kierowca, który za naruszenie przepisów ruchu drogowego uzyskał więcej 
niż 24 punkty ma bezwzględny obowiązek poddania się badaniu psychologicznemu 
i nie może skorzystać z uprawnienia o jakim mowa w art. 130 ust. 3 Prawa o ruchu 
drogowym”.

Powyższego nie zmienia fakt uczestniczenia przez danego kierowcę w przewidzia-
nym w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym szkoleniu, którego odbycie 
powoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, 
jeżeli szkolenie to miało miejsce (a w istocie rozpoczęło się) już po przekroczeniu limitu 
24 punktów, a zatem po dokonaniu naruszeń powodujących przekroczenie ww. limi-
tu. Wskazuje na to wprost §8 ust. 6 rozporządzenia, zgodnie z którym odbycie szkole-
nia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów 
ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, 
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za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu prze-
kroczyła lub przekroczyłaby 24.

Podkreślić przy tym należy, że brak zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za 
naruszenia przepisów ruchu drogowego w przypadku kierowcy, który przekroczył limit 
24 punktów, pomimo odbycia przez tego kierowcę szkolenia przewidzianego w art. 130 
ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, w przypadku, gdy szkolenie to miało miejsce już po 
dopuszczeniu się naruszeń powodujących przekroczenie powyższego limitu punktów, 
wynika już z regulacji ustawowych. W art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym 
przewidziano wprawdzie możliwość odbycia na własny koszt przez kierowcę wpisane-
go do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego szkolenia w celu 
zmniejszenia liczby punktów. Przepis ten należy jednak interpretować z uwzględnie-
niem wykładni systemowej oraz celowościowej, a zwłaszcza w powiązaniu z:

1) art. 130 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który przewidując usuwanie 
wpisanych do ewidencji punktów za naruszenie ruchu drogowego po upływie 
roku od dnia naruszenia, wskazuje zarazem, że skutek nie dotyczy kierowców, 
którzy dopuścili się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzyg- 
nięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty (a zatem którzy prze-
kroczyli w okresie roku od pierwszego z podlegających ujawnieniu w ewidencji 
naruszeń limit 24 punków),

2) a także przepisami art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami 
oraz art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym, przewidujący-
mi obligatoryjne skierowanie kierującego pojazdem, który w ciągu roku od dnia 
pierwszego z naruszeń skutkującym wpisem do ewidencji przekroczył liczbę 
24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, odpowiednio na bada-
nie psychologiczne lub kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

Jak wskazuje się przy tym w orzecznictwie sądów administracyjnych, przy do-
konywaniu wykładni przepisów art. 130 ust. 2 i 3 ustawy Prawa o ruchu drogowym 
„nie wystarczy wykładnia językowa, lecz należy posłużyć się wykładnią systemową 
i funkcjonalną. Należy zatem zwrócić uwagę, iż przepis art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b 
zawiera nakaz poddania kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji kierowcę, w razie 
przekroczenia 24 punktów karnych wpisanych do ewidencji. Wniosek właściwego 
komendanta wojewódzkiego Policji jest więc w takim przypadku wiążący dla organu” 
(por. wyroki NSA z dnia 24 października 2012 roku, sygn. akt I OSK 1306/11 oraz 
sygn. akt I OSK 1203/11, w których NSA potwierdził, że w przypadku otrzymania 
wniosku właściwego komendanta wojewódzkiego Policji wraz z informacją z ewiden-
cji, że kierowca przekroczył limit 24 punktów, starosta jest związany treścią wnio-
sku, a zatem ma obowiązek wydać decyzję o skierowaniu kierowcy na kontrolne 
sprawdzenie kwalifikacji).

W konsekwencji NSA przyjął, że „przepis art. 130 ust. 3, przewidujący zmniejsze-
nie liczby punktów przez uczestnictwo kierowcy w szkoleniu może więc dotyczyć tylko 
takiej osoby, której za naruszenie przepisów ruchu drogowego nie przypisano więcej 
niż 24 punkty karne”. NSA, uzasadniając powyższe stwierdzenie, odwołał się – obok 
wykładni systemowej – również do wykładni celowościowej. NSA podkreślił bowiem, 
że „odczytanie przepisów ustawy w sposób postulowany w decyzji ostatecznej i skar-
dze kasacyjnej i nadanie im takiej treści, że kierowca w drodze odbycia szkolenia 
mógłby zmniejszyć liczbę punktów karnych po przekroczeniu limitu 24, niweczyłoby 
możliwość kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji kierowcy, a zatem osiągnięcia celu 
w postaci dyscyplinowania i wdrażania kierujących pojazdami do przestrzegania 
przepisów ustawy. Każdorazowo po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych kierow-
ca odbywając na własny koszt szkolenie uzyskiwałby zmniejszenie liczby punktów 
o 6, a zatem stosowanie przez organy środków służących dyscyplinowaniu kierowców 
i wdrażaniu ich do przestrzegania zasad ruchu drogowego stałoby się bezprzedmio-
towe. Nie zostałaby także spełniona funkcja prewencyjna przepisów, które w myśl 
założenia ustawodawcy winny zapobiegać wielokrotnemu naruszaniu przepisów 
ruchu drogowego” (por. wyroki NSA z dnia 24 października 2012 roku, sygn. akt 
I OSK 1306/11 oraz sygn. akt I OSK 1203/11; zob. też wyrok NSA z dnia 15 marca 
2012 roku, sygn. akt I OSK 413/11).
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Obok powołanych już argumentów związanych z systemową i celowościową wy-
kładnią przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy też wskazać na istotę 
systemu punktowego przewidującego sankcje dla kierowców dopuszczających się na-
ruszeń ruchu drogowego w postaci wpisania ich do ewidencji ze wskazaniem odpo-
wiadającej tym naruszeniom liczby punktów. System ten, jak podkreślono w wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 listopada 2010 roku, 
sygn. akt II SA/Ke 691/10 (skargę kasacyjną wobec ww. wyroku NSA oddalił powoła-
nym wyrokiem z dnia z dnia 15 marca 2012 roku, sygn. akt I OSK 413/11), „umożli-
wia kierowcy samokontrolę i samodoskonalenie. Otrzymanie ostrzeżenia, jaki stanowi 
wpis do ewidencji, stanowi dla kierowcy sygnał, iż dalsze naruszanie przepisów ruchu 
drogowego może spowodować skierowanie go na egzamin sprawdzający lub odebranie 
prawa jazdy; zmusza go to do bardziej ostrożnej jazdy. W konsekwencji prowadzi do 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, co jest celem nadrzędnym działań wszyst-
kich organów funkcjonujących w sferze ruchu drogowego (…). Temu samemu celowi 
służy również instytucja zmniejszania liczby punktów za naruszanie przepisów ruchu 
drogowego w drodze udziału w szkoleniu, którego rolą jest uświadomienie skutków 
naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady 
bezpiecznego zachowania się w tym ruchu (…). Aby przedstawione cele zmniejsza-
nia liczby punktów za udział w takim szkoleniu mogły zostać spełnione, koniecznym 
jest aby kierowcy naruszający przepisy ruchu drogowego świadomie i odpowiedzialnie 
kontrolowali swoją sytuację i podejmowali zawczasu dopuszczone przez prawo działa-
nia prowadzące do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Udział w szkoleniu 
nie może natomiast być tylko sposobem na uniknięcie kontrolnego sprawdzenia kwa-
lifikacji następującego po przekroczeniu 24 punktów (art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa 
o ruchu drogowym). Dlatego nie można zaakceptować wykładni przepisów Prawa o ru-
chu drogowym, dopuszczającej stosowanie art. 130 ust. 3 tej ustawy bez względu na 
liczbę otrzymanych przez kierowcę punktów”.

Nie jest przy tym zasadnym twierdzenie zawarte w wyroku WSA w Łodzi z dnia 
14 marca 2007 roku (sygn. akt III SA/Łd 483/06), że przepis art. 130 ust. 3 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym z kierowca wpisany do ewidencji, o której 
mowa w ust. 1 może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spo-
woduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, przy 
czym nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa 
jazdy, „ustanawia zasadę, zgodnie z którą uczestnictwo w szkoleniu powoduje zmniej-
szenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Jedyne ograniczenie 
wynikające z tego przepisu dotyczy tylko kierowców w okresie 1 roku od dnia wydania 
po raz pierwszy prawa jazdy. Tylko to ograniczenie może wpływać na fakt odliczania 
punktów z uwagi na odbycie szkolenia”. Wskazane twierdzenie nie znajduje potwier-
dzenia w samej wykładni językowej oraz wzajemnej relacji przepisów art. 130 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym. Przepis art. 130 ust. 3 ww. ustawy nie czyni bowiem zasadą 
faktu, że uczestnictwo w przewidzianym w tym przepisie szkoleniu w dowolnie wybra-
nym przez kierującego pojazdem momencie skutkuje zmniejszeniem liczby punktów 
za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Tak rozumiany przepis pozostaje bowiem 
w sprzeczności z regulacją art. 130 ust. 2 in fine ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
w świetle której punkty wpisane do ewidencji nie podlegają usunięciu wraz z upływem 
roku od dnia naruszenia, jeżeli sprawca w ciągu roku od popełnienia poszczególnych 
sumowanych naruszeń dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych 
rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty. Art. 130 ust. 2 
ustawy Prawo o ruchu drogowym wyklucza możliwość usuwania z ewidencji zarówno 
wszystkich, jak i części wpisanych do ewidencji punktów za naruszenie przepisów 
ruchu drogowego w przypadku przekroczenia przez kierowcę limitu 24 punktów.

Ponadto, jak trafnie wskazał WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 26 listopada 
2012 roku (sygn. akt II SA/Gl 713/12), przepisów art. 130 ustawy Prawo o ru-
chu drogowym „nie można (…) interpretować we wzajemnej izolacji. Sytuacja opi-
sana w art. 130 ust. 2, w której nie jest możliwe usunięcie punktów z ewidencji ze 
względu na przekroczenie w okresie roku limitu, wpływa na interpretację art. 130 
ust. 3. Powstaje problem, czy kierowca może doprowadzić do odliczenia punktów, 
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gdy ich liczba w ciągu roku od daty popełnienia pierwszego, na podstawie rozstrzyg- 
nięć prawomocnych przekroczyłaby limit. Zdaniem Sądu odpowiedź na to pytanie, 
ze względów systemowych, jest negatywna. Szkolenie nie jest już skuteczne, to zna-
czy nie może zniweczyć stanu faktycznego, w którym nie jest już możliwe usunięcie 
punktów z ewidencji na skutek upływu czasu, natomiast otwiera się droga do prze-
prowadzenia procedur weryfikujących i sprawdzających. Gdyby dopuścić możliwość 
przeciwną, wówczas poprzez permanentne odbywanie szkoleń, kierowcy uporczywie 
naruszający przepisy ruchu drogowego mogliby nadal w nim uczestniczyć. Natomiast 
przyjęte w ustawie rozwiązania zmierzają do w miarę szybkiej identyfikacji takich 
osób i poddania ich weryfikacji”.

Nie można zatem przyjąć, że na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym uczestnictwo przez kierującego pojazdem w przewidzianym w tym przepisie 
szkoleniu w dowolnie wybranym momencie skutkuje zmniejszeniem liczby punktów 
za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Przepis przewiduje jedynie uprawnienie 
do odbycia szkolenia, które co do zasady skutkuje zmniejszeniem liczby punktów. 
Wskazane rozróżnienie jest o tyle istotne, że wyjątek przewidziany w art. 130 ust. 3 
zd. 2 ww. ustawy dotyczy nie faktu zmniejszania liczby punktów, lecz możliwości od-
bycia przez kierowcę szkolenia skutkującego zasadniczo takim zmniejszeniem, z któ-
rej to możliwości nie może skorzystać kierowca w okresie roku od dnia wydania prawa 
jazdy. Powyższe potwierdza wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 listopada 2012 roku 
(sygn. akt II SA/Gl 713/12), w którym wskazano, że art. 130 ust. 3 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym „dopuszcza możliwość uczestnictwa przez kierowcę wpisanego do 
ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w szkoleniu na własny 
koszt, jego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ru-
chu drogowego. Z możliwości odbycia takiego szkolenia nie mogą skorzystać kierowcy 
w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy”.

Z art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika tym samym ogólna 
reguła, że każdy kierowca ma prawo uczestniczyć na własny koszt w szkoleniu, 
którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów 
ruchu drogowego, jednakże w myśl tego artykułu, uprawnienie to nie przysługuje 
kierowcom, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy, w okresie roku od dnia 
wydania prawa jazdy.

W świetle powyższych uwag, twierdzenia zawartego w cytowanym wyroku WSA 
w Łodzi z dnia 14 marca 2007 roku (sygn. akt III SA/Łd 483/06) nie można uznać za 
zasadne. Dodać należy przy tym, że ww. twierdzenie pomija omówioną wyżej istotę 
systemu punktowego, w tym uprawnienia do zmniejszenia liczby punktów karnych 
przez szkolenia, które służyć ma poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
uświadomienie danemu kierowcy skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, 
zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ru-
chu, nie może być zaś sposobem na uniknięcie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji 
po przekroczeniu limitu 24 punktów.

Analiza przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (w tym zwłaszcza art. 130 
ust. 2 i 3) prowadzi do wniosku, że „przepis art. 130 ust. 3, przewidujący zmniejsze-
nie liczby punktów przez uczestnictwo kierowcy w szkoleniu może (…) dotyczyć tylko 
takiej osoby, której za naruszenie przepisów ruchu drogowego nie przypisano więcej 
niż 24 punkty karne” (por. wyroki NSA z dnia 24 października 2012 roku, sygn. akt 
I OSK 1306/11 oraz sygn. akt I OSK 1203/11). Tym samym „w okresie, w którym 
kierowca otrzymał co prawda punkty karne, ale nie przekroczyły one liczby 24, ma 
on możliwość poprawienia swojej sytuacji, wykorzystując szkolenie, o którym mowa 
w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, co powoduje odjęcie mu pewnej 
liczby punktów. Po przekroczeniu wyznaczonego limitu 24 punktów pozostaje już jed-
nak wyłącznie środek dyscyplinujący w postaci bezwzględnego obowiązku podda-
nia się sprawdzeniu kwalifikacji” (tak: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 
2012 roku, sygn. akt III SA/Wr 498/11).

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w §8 ust. 6 rozporządzenia, zgodnie z któ-
rym odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za 
naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem 
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dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpi-
sowi tymczasowemu przekroczyła 24. Podkreślić należy, że ww. przepis nie pozostaje 
w sprzeczności z przepisami art. 130 ustawy Prawo o ruchu drogowym, albowiem już 
z regulacji ustawowych wynika, że „nie jest dopuszczalne zmniejszenie liczby punktów 
za naruszenie przepisów ruchu drogowego, na skutek uczestnictwa w szkoleniu w sy-
tuacji, gdy odbycie szkolenia nastąpiło już po przekroczeniu 24 punktów wpisanych 
do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego” (por. wyrok WSA 
w Gliwicach z dnia 16 kwietnia 2010 roku, sygn. akt II SA/Gl 58/12). Nie można 
zatem mówić o sprzeczności §8 ust. 6 rozporządzenia z przepisami ustawy Prawo o ru-
chu drogowym (w tym również z art. 130 ust. 3 tej ustawy).

Przepis §8 ust. 6 rozporządzenia mieści się przy tym w zakresie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 130 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie 
z którym rozporządzenie określi m.in. zasady punktowania, liczbę punktów odpowia-
dających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, program szkolenia, którego odby-
cie powoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego 
i jednostki uprawnione do jego prowadzenia oraz liczbę punktów odejmowanych z ty-
tułu odbytego szkolenia. Ustawodawca, upoważniając do określenia w rozporządze-
niu zasad punktowania i liczby punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia, 
zezwolił więc na zawarcie w rozporządzeniu normy wskazującej przypadki, w których 
punkty z tytułu odbycia szkolenia nie są odejmowane. Wskazują na to także wytycz-
ne dotyczące treści aktu wykonawczego, z których wynika, że minister właściwy do 
spraw wewnętrznych, wydając rozporządzenie, winien mieć na uwadze dyscyplino-
wanie i wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy oraz 
zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego, albowiem brak 
możliwości skorzystania z możliwości redukcji liczby punktów za naruszenie przepi-
sów ruchu drogowego niewątpliwie jest formą dyscyplinowania kierujących pojazdami 
oraz zapobiegania wielokrotnego naruszania przez nich przepisów ruchu drogowego.

Należy dodać, że §8 ust. 6 rozporządzenia pozostaje także w zgodzie z celem regu-
lacji ustawowej. Powyższe jest o tyle istotne, że jak wynika z orzecznictwa Trybuna-
łu Konstytucyjnego „legalność aktu normatywnego jest więc uwarunkowana nie tylko 
faktem wydania go na podstawie delegacji ustawowej, ale także wydania go w celu 
wykonania ustawy”, przy czym cel ustawy musi być określony w oparciu o analizę 
przyjętych w ustawie rozwiązań, nie może więc być on rekonstruowany samoistnie, 
arbitralnie i w oderwaniu od konstrukcji aktu zawierającego delegację. (…) W konse-
kwencji przepisy wykonawcze muszą pozostawać w związku merytorycznym i funk-
cjonalnym w stosunku do rozwiązań ustawowych, ponieważ tylko w ten sposób mogą 
być wyznaczone granice, w jakich powinna mieścić się regulacja zawarta w przepisach 
wykonawczych” (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 roku, 
sygn. akt SK 11/98). Tym samym, jak wskazano w wyroku NSA z dnia 16 kwietnia 
2013 roku (sygn. akt I OSK 2038/11), „treść i cel rozporządzenia są zdeterminowane 
przez cel ustawy, którą ma wykonywać”.

Nie sposób jednak zanegować faktu, że przepis §8 ust. 6 rozporządzenia pozostaje 
w zgodzie z celem regulacji ustawowych, jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, który to cel realizowany może być zarówno przez szkolenia, a zatem uświa-
domienie kierującym pojazdami skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, jak 
i poprzez dyscyplinowanie kierujących pojazdami oraz zapobieganie wielokrotnemu 
naruszaniu przez nich ruchu drogowego. Wskazuje na to także treść wytycznych sta-
nowiących element upoważnienia ustawowego zawartego w art. 130 ust. 4 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, w którym jako cel regulacji rozporządzenia wskazano dys-
cyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy 
oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego. Regulacja 
§8 ust. 6 rozporządzenia, która doprecyzowuje (czy też raczej wyraża w konkretnym 
postanowieniu) normę ustawową, w świetle której zmniejszenie liczby punktów za 
naruszenia przepisów ruchu drogowego, na skutek uczestnictwa w szkoleniu nie jest 
dopuszczalne w sytuacji, gdy szkolenie miało miejsce już po przekroczeniu 24 punk-
tów wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, po-
zostaje w zgodzie z tak określonym celem ustawowym.
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Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie, że „§8 ust. 6 
rozporządzenia w pełni służy realizacji celu unormowań ustawowych. Udzielając upo-
ważnienia w art. 130 ust. 4 ustawodawca zawarł wyraźne wskazania treściowe, wy-
znaczające kierunek unormowań przyjętych w rozporządzeniu. Miały one na uwadze 
dyscyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów 
ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego” 
(por. wyrok NSA z dnia 22 marca 2011 roku, sygn. akt I OSK 723/11). Podobne 
stanowisko NSA zajął również w przywoływanych już wyrokach z dnia 24 paździer-
nika 2012 roku (sygn. akt I OSK 1306/11 oraz sygn. akt I OSK 1203/11), w których 
wskazano, że przepis §8 ust. 6 rozporządzenia „odpowiada nie tylko unormowaniom 
zawartym w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 130 ust. 3, lecz także realizuje wytyczne 
ustawodawcy co do treści aktu oraz kierunku regulacji i mieści się w granicach upoważ-
nienia ustawowego z art. 130 ust. 4” (podobnie również: wyrok NSA z dnia 16 kwiet-
nia 2013 roku, sygn. akt I OSK 2038/11; zob. także wyrok NSA z dnia 16 grudnia 
2010 roku, sygn. akt I OSK 275/10).

W rezultacie analiza zarówno przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym 
(a w szczególności przepisów art. 130), aktualnie również w zestawieniu z regulacjami 
m.in. art. 82 i art. 99 ustawy o kierujących pojazdami (dotyczących kierowania na ba-
dania psychologiczne), jak i pozostającego z nimi w zgodzie przepisu §8 ust. 6 rozpo-
rządzenia prowadzi do wniosku, że nie jest dopuszczalne zmniejszenie liczby punktów 
za naruszenie przepisów ruchu drogowego, na skutek uczestnictwa w szkoleniu prze-
widzianym w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym w sytuacji, gdy odbycie 
szkolenia nastąpiło już po przekroczeniu 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu 
drogowego.

Należy dodać, że stanowisko to, jak trafnie zauważono w wyroku NSA z dnia 
16 kwietnia 2013 roku (sygn. akt I OSK 2038/11), dominuje w orzecznictwie sądów 
administracyjnych, zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. np. wyroki NSA 
z dnia 16 grudnia 2010 roku, sygn. akt I OSK 275/10; z dnia 22 marca 2011 roku, 
sygn. akt I OSK 723/11; z dnia 20 października 2011 roku, sygn. akt I OSK 1812/10; 
z dnia 15 marca 2012 roku, sygn. akt I OSK 413/11; z dnia 1 czerwca 2012 roku, 
sygn. akt I OSK 1306/11; z dnia 24 października 2012 roku, sygn. akt I OSK 1203/11 
oraz z dnia 16 kwietnia 2013 roku, sygn. akt I OSK 2038/11), jak i wojewódzkich są-
dów administracyjnych.

Za zasadne należy zatem uznać stanowisko, że kierowca wpisany do ewidencji 
może skorzystać z określonego w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym 
uprawnienia do wzięcia udziału w przewidzianym w tym przepisie szkoleniu ze skut-
kiem w postaci zmniejszenia liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogo-
wego pod warunkiem, że szkolenie to miało miejsce przed przekroczeniem przez tego 
kierowcę liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, a zatem że 
w chwili rozpoczęcia szkolenia kierujący pojazdem nie przekroczył limitu 24 punktów 
za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Zmniejszenie liczby punktów za narusze-
nie przepisów ruchu drogowego, na skutek uczestnictwa w szkoleniu przewidzianym 
w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie jest dopuszczalne w sytuacji, 
gdy szkolenie miało miejsce już po przekroczeniu limitu 24 punktów.

Na marginesie należy zauważyć, że stosownie do wykładni literalnej analizowanych 
regulacji ustawowych istotnym jest jedynie zaistniałe przekroczenie limitu 24 punk-
tów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, czego odzwierciedleniem jest zapis 
§8 ust. 6 rozporządzenia. Innymi słowy, jak się wydaje, usunięcie ww. zapisu rozpo-
rządzenia nie zmieniłoby przedstawionej konkluzji. Co więcej ewentualne wskazanie 
w rozporządzeniu, że odbycie szkolenia powoduje zmniejszenie liczby punktów otrzy-
manych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego 
rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlega-
jących wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24 (a więc odmiennie 
niż w aktualnym brzmieniu §8 ust. 6 rozporządzenia), byłoby zapisem sprzecznym 
z regulacjami ustawowymi, ponieważ doprowadzałoby do ograniczenia zakresu sto-
sowania przepisów ustawowych, czyniąc je w praktyce niejednokrotnie przepisami 
nieskutecznymi (lex imperfecta). W rezultacie można podnosić, że przyjęcie odmien-
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nego od przedstawionego powyżej wniosku byłoby sprzeczne nie tylko z zasadami 
wykładni literalnej, lecz także systemowej, funkcjonalnej i celowościowej, jak również 
kolidowałoby z zasadą racjonalności ustawodawcy i pewności prawa. Zastosowanie 
konsekwencji wynikających z norm prawa (w szczególności utrata uprawnień wsku-
tek już dokonanych wykroczeń) w większości przypadków wynikałoby bowiem jedynie 
z „nieprzezorności” adresata tych norm, który mogąc zmniejszyć liczbę punktów za 
naruszenie przepisów o ruchu drogowym poprzez udział w odpłatnym szkoleniu, z tej 
możliwości nie skorzystał albo nie zdążył skorzystać przed wydaniem stosownej decy-
zji, czy też z niej nie skorzystał z powodu braku środków finansowych.

Ponadto, należy wskazać, że przywołane w wystąpieniu rozstrzygnięcia, które za-
padły w indywidualnych sprawach sądowych (zresztą rozbieżne), nie są wiążące w in-
nych sprawach. Przedstawiona w niniejszym piśmie analiza aktualnego orzecznictwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, może 
wskazywać, że wydaje się kształtować jednolita linia orzecznicza, zgodnie z którą po 
przekroczeniu 24 punktów za naruszenie przepisów o ruchu drogowym niemożliwym 
jest zmniejszenie ich liczby poprzez szkolenie.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Grzegorz Karpiński 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w kwestii możliwości udziału aptek w programach 

umożliwiających zakup tańszych nierefundowanych leków osobom starszym 
w kontekście zakazu reklamy aptek wynikającego z treści art. 94a prawa 
farmaceutycznego, a wprowadzonego w drodze nowelizacji tejże ustawy.

Zakaz ten został sformułowany w taki sposób, że nie obejmuje on jedy-
nie informowania o lokalizacji i godzinach otwarcia apteki. Wychodząca poza 
ramy zdania drugiego ust. 1 w art. 94a prawa farmaceutycznego wszelka 
forma rozbudowanej komunikacji z pacjentem ze strony farmaceuty może 
zostać uznana za naruszenie wspomnianego przepisu, co z kolei może skut-
kować nałożeniem na aptekę wysokiej kary administracyjnej.

Wydawać by się mogło, iż zakaz ten ma działać na korzyść pacjentów, 
w tym pacjentów powyżej sześćdziesiątego roku życia. Tymczasem z pu-
blicznie dostępnych informacji wynika, że zakaz może przynosić rezultaty 
wprost odwrotne do zamierzonego celu. Otóż, jak się okazuje, za objęty za-
kazem traktuje się udział aptek – oraz informowanie o tym fakcie – w progra-
mach, także programach o charakterze lojalnościowym, których głównym, 
zasadniczym celem jest umożliwienie zakupu w niższej niż zazwyczaj cenie 
leków przez seniorów.

W Polsce wciąż jeszcze 40% seniorów – z powodów finansowych – rezy-
gnuje z wykupienia wszystkich potrzebnych im leków. To ogromny problem 
społeczny. Jak łatwo zauważyć na tym tle, tak szeroki zakaz wpływa nega-
tywnie na fundusze osób starszych, często przewlekle chorych lub zwyczaj-
nie potrzebujących wielu drogich leków. Dramatycznie niskie emerytury nie 
pozwalają na zakup wszystkich niezbędnych medykamentów bez jednoczes- 
nego znacznego uszczuplenia domowych finansów seniora.

Bardzo dobrym wyjściem wydaje się możliwość korzystania z ulg doty-
czących leków. Taką możliwość dają opracowywane przez różne instytucje, 
w tym na szczeblu samorządowym, programy, które pozwalają seniorom 
dokonywać zakupu leków taniej w biorących udział w programie aptekach, 
a także programy prowadzone przez same apteki.

Nikt nie kwestionuje programów ulg dla seniorów dotyczących przejaz-
dów komunikacją miejską czy biletów wstępu do miejsc publicznych. Tym-
czasem w przypadku sprawy o większym ciężarze gatunkowym programy 
umożliwiające osobom starszym zakup leków w aptekach po niższych ce-
nach są nie tylko kwestionowane, ale wiążą się z karami dla aptek. Podkreś-
lam przy tym, że istota sprawy nie polega na sztucznym zwiększaniu kon-
sumpcji leków, ale dotyczy szerszego dostępu do leków, które osoby starsze 
mają i powinny stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

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

1. Czy w ocenie Ministerstwa Zdrowia prowadzenie programów umoż-
liwiających osobom starszym, seniorom, często będącym w trudnej sytu-
acji finansowej, zakup leków w aptekach po obniżonej cenie i informowanie 
o takiej możliwości przez apteki jest działaniem nagannym? Jeżeli tak, to 
dlaczego?

2. Jeżeli nie, to jakie działania podejmie ministerstwo, by doprecyzo-
wać wspomniany zakaz, tak aby apteki mogły bez zbędnych przeszkód brać 
udział we wspomnianych programach?

Z poważaniem 
Andrzej Owczarek
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Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.21

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Owczarka złożone na 

55. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 czerwca 2014 r., przekaza-
ne Ministrowi Zdrowia przy piśmie BPS/043-55-2399/14 z dnia 11 czerwca 2014 r., 
dotyczące kwestii zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, 
niniejszym informuję o stanowisku Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Uprzejmie wyjaśniam, że zapis art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) był inicjatywą, która wy-
szła od środowiska aptekarskiego, a konkretnie od samorządu aptekarskiego (przykła-
dem niech będzie pismo Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej znak L.dz.P-356/2010, 
w którym samorząd aptekarski proponował dokładnie takie zmiany w zakresie rekla-
my aptek, jakie ostatecznie znalazły odzwierciedlenie w prawie). Brzmienie rzeczonego 
przepisu zostało mu nadane na etapie prac parlamentarnych (w sejmowej podkomisji 
zdrowia) nad projektem ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zgodnie z art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, 
poz. 271, z późn. zm.), wprowadzonym art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) [dalej: „ustawa refun-
dacyjna”], od dnia 1 stycznia 2012 r. zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecz-
nych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach 
pracy apteki lub punktu aptecznego.

Ratio legis wskazanego powyżej przepisu było ograniczenie nadmiernej konsump-
cji produktów leczniczych przez pacjentów, którzy zachęceni możliwością nabycia 
leku po promocyjnej cenie, czy też za tzw. „1 grosz”, dokonywali licznych zakupów. 
Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, a farmaceuta zawodem zaufania 
publicznego, dlatego też ustawodawca podjął decyzję, iż jako takie nie powinny re-
klamować swojej działalności. Farmaceuta ma obowiązek sprawować opiekę farma-
ceutyczną i czuwać nad przebiegiem farmakoterapii a nie zachęcać do wzmożonych 
zakupów w aptece, tak jakby była to zwykła placówka obrotu detalicznego, mająca 
generować tylko zysk.

Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie definicji pojęcia „reklamy apte-
ki i jej działalności”, jednakże dotychczasowa praktyka organów Państwowej Inspek-
cji Farmaceutycznej (co warte podkreślenia spójna i jednoznaczna) oraz najnowsze 
orzecznictwo, ukształtowane już pod rządami obecnie obowiązującego art. 94a ustawy 
– Prawo farmaceutyczne, wypracowało definicję reklamy apteki.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 kwiet-
nia 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 2617/12, Sąd stwierdził: „Posiłkując się definicjami 
reklamy zawartymi w publikacjach słownikowych wskazać trzeba, że za reklamę uwa-
ża się każde działanie, mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu 
konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług (np. Wielki Słownik Wy-
razów Obcych pod red. M. Bańko, wyd. PWN, Warszawa 2003).

Oznacza to, że na gruncie niniejszej sprawy reklamą apteki może być także każde 
działanie skierowane do publicznej wiadomości, zmierzające do zwiększenia sprzeda-
ży produktów leczniczych i wyrobów medycznych w niej oferowanych. Objęcie zaka-
zem „każdego działania” wyłącza z tej dyspozycji tylko jeden stan faktyczny, określony 
w zdaniu 2 art. 94a ust. 1 – kierowanie do publicznej wiadomości informacji o lokali-
zacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.
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Nie ulega wątpliwości, że reklama może przyjmować różne formy zachęcania, a mia-
nowicie poprzez ulotki, foldery, czy gazetki temu służące, nie tylko wręczane przez far-
maceutów klientom apteki, ale w szczególności zachęcające poprzez Internet do korzy-
stania z usług „programu”, który biorącym w nim udział daje określone bonusy.

Innymi słowy, reklamą działalności apteki będzie więc zamiar przyciągnięcia po-
tencjalnych klientów do dokonania zakupu towarów sprzedawanych w aptece – nieza-
leżnie od form i metod jej prowadzenia oraz użytych do jej realizacji środków – jeśli jej 
celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. 
Podobne poglądy znaleźć można w orzecznictwie i na gruncie poprzednich, mniej re-
strykcyjnych norm: np. wyrok 1/VSA w Warszawie z dnia 17 października 2008 r., 
VII SA/Wa 698/08, (niepubl.), z dnia 1 lutego 2008 r., VII SA/Wa 1960/07, Lex, 
nr 451165”.

Natomiast w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 1687/12) 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził: „równoczesne umieszczenie 
w numerze styczniowym z 2012 r. miesięcznika (...) na jednej karcie adresów aptek 
skarżącej, a na odwrotnej stronie w czerwonej ramce listy cenowej apteki (wymieniają-
cej produkty lecznicze, postać, dawkę i cenę produktu) oraz informacji o dacie obowią-
zywania tejże listy, prawidłowo zostały uznane przez organy obu instancji jako stano-
wiące reklamę apteki w rozumieniu art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne”.

Analizując programy lojalnościowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warsza-
wie w wyroku z dnia 24 stycznia 2013 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1908/12) stwierdził: 
„Sąd podziela także ocenę, że (...) program lojalnościowy jest jedną z form reklamy. 
Programy lojalnościowe definiowane są również jako służące przyciągnięciu nowych 
klientów i zatrzymaniu starych, mają za zadanie doprowadzenie do wzrostu sprze-
daży poprzez budowanie lojalności wśród obecnych najbardziej wartościowych klien-
tów czy jako narzędzia promocji konsumenckiej stosowanej w sprzedaży, w którym 
konsumenci nagradzani są w zależności od częstotliwości nabywania produktów lub 
usług danej firmy i wielkości zakupów. Programy lojalnościowe zapewniają nie tylko 
podniesienie sprzedaży i często osłabienie pozycji konkurencji, ale i bezpłatną rekla-
mę, gdyż przyciągają klientów do konkretnych aptek zachęcając ich w ten sposób 
do nabywania produktów leczniczych. Oznacza to, że oferowany „program” poprzez 
zachętę do kupna produktów we wskazanych poprzez Internet aptekach ma na celu 
zwiększenie obrotów uczestniczących w nim aptek. Adresy tych aptek, jak i adres 
skarżącej, udostępnione są w Internecie. W samej aptece reklamuje się program lojal-
nościowy poprzez prowadzenie zachęty do nabywania tańszych leków, korzystnych 
rabatów w celu pozyskania klientów” (podobnie: sygn. akt VI SA/Wa 2463/12, sygn. 
akt VI SA/Wa 1755/12).

Należy jednak zaznaczyć, że nowelizacja art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne 
nie wprowadziła zakazu kontaktu z pacjentem i udzielania mu jakichkolwiek infor-
macji. Należy wskazać, że apteka zgodnie z art. 86 ustawy – Prawo farmaceutyczne 
jest placówką ochrony zdrowia publicznego, która musi spełniać określone wyma-
gania techniczno-sanitarne oraz kadrowe, gdyż wyłącznie określone szczegółowymi 
przepisami osoby mogą wydawać leki pacjentom. Dlatego też nie należy przyrówny-
wać apteki do zwykłego sklepu ogólnodostępnego, gdyż pełni ona zupełnie inną funk-
cję, która nie ma znamion wyłącznie komercyjnych. Zaznaczenia wymaga, że właśnie 
w aptece pacjent ma przede wszystkim liczyć na fachową obsługę i poradę farmaceuty 
w zakresie wydawanych leków bądź innych produktów. Farmaceuta może realizować 
swoje zadania m.in. poprzez świadczenie opieki farmaceutycznej, gdyż nie została ona 
w żaden sposób zakazana. Instytucja opieki farmaceutycznej znajduje się w ustawie 
o izbach aptekarskich w art. 2a pkt 7, który stanowi, że farmaceuta, współpracu-
jąc z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów 
medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania 
określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

Należy również podkreślić, że art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne nie wpro-
wadził zakazu reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów 
diety czy kosmetyków na terenie apteki. W dalszym ciągu można je reklamować pod 
warunkiem, że nie znajduje się na nich odniesienie do reklamy apteki.
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Dopuszczalnym jest również rozpowszechnianie informacji o promocjach ceno-
wych produktów leczniczych nieobjętych refundacją i stosowanych przez producen-
tów produktów leczniczych.

Zgodnie z §7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. 
w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposo-
bu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 
z późn. zm.) „...na wywieszkach umieszczonych przy towarach oferowanych do sprze-
daży po cenach promocyjnych lub obniżonych obok przekreślonej ceny dotychczaso-
wej uwidacznia się cenę promocyjną lub cenę obniżoną, uwzględniającą rabat”. Ni-
niejszy przepis wskazuje, że dozwolone jest sprzedawanie produktów po obniżonej 
cenie oraz, że obligatoryjnym jest wywieszenie informacji o obniżce tak, aby pacjent 
był poinformowany o cenie aktualnej. Wywieszki umieszcza się w miejscu ogólnodo-
stępnym i widocznym dla każdego kupującego, a napisy na wywieszkach powinny być 
czytelne i wyraźnie (§4 wskazanego rozporządzenia).

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż powyższe rozważania pozostają bez wpływu 
na obowiązek osoby wydającej lek w zakresie informowania świadczeniobiorcy (pa-
cjenta) o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na 
recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która 
nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeu-
tycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków pu-
blicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pracuje nad wprowadzeniem prawnej 

i planistycznej ochrony złóż kopalin, związanej z planami eksploatacji pod 
kątem potrzeb bieżących i przyszłego rozwoju energetyki w powiatach go-
styńskim i rawickim.

Plany wydobywania węgla brunatnego w moim regionie spotkały się 
z wieloma manifestacjami, podczas których mieszkańcy wyrażali sprze-
ciw wobec objęcia ochroną złóż znajdujących się na terenie tych powiatów. 
Mieszkańcy uważają, że powinno się zmierzać w kierunku wykorzystywa-
nia energii ze źródeł odnawialnych lub energetyki atomowej. Są to takie moż-
liwości wytworzenia energii, które powinny być wykorzystane bez ingerencji 
w nasze dobro, jakim jest rolnictwo. Wielkopolskę cechują bardzo wysoka 
towarowość rolnictwa, wysoka klasa bonitacyjna gleb oraz niespotykana na 
innych obszarach kultura rolna. To właśnie czynniki rolnicze decydują o wy-
jątkowym znaczeniu obszarów powiatów rawickiego i gostyńskiego z punktu 
widzenia samowystarczalności i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Ob-
jęcie ochroną złóż na naszych terenach, a co za tym idzie – wprowadzenie 
zakazu zabudowy, spowodowałoby bardzo negatywne skutki dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego, prowadząc jednocześnie do regresu naszych 
powiatów.

W świetle tych informacji proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Na jakim etapie są prace nad określeniem na terenie powiatów go-

styńskiego i rawickiego lokalizacji niezagospodarowanych, perspektywicz-
nych i strategicznych złóż surowców energetycznych, które podlegać mają 
obligatoryjnej ochronie przed stałą zabudową i inwestycjami liniowymi oraz 
ograniczeniom co do gospodarowania na ich obszarze?

2. Kiedy zapadnie decyzja o wpisaniu bądź niewpisaniu złóż węgla bru-
natnego na naszym terenie do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym?

Marian Poślednik

Odpowiedź

Warszawa, 2 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Mariana Poślednika z dnia 6 czerwca 

2014 r. w sprawie zaliczenia złóż węgla brunatnego znajdujących się na terenie Powia-
tu Gostyńskiego i Rawickiego do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym wyjaśniam, 
co następuje.

Wymóg określenia w procesach planistycznych i gospodarczych granic obszarów 
funkcjonalnych strategicznych złóż kopalin w celu ich prawnej ochrony przed stałą za-
budową i inwestycjami liniowymi wprowadzony został w Koncepcji Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju 2030, przyjętej przez Radę Ministrów w grudniu 2011 roku.
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Działanie to ma zapewnić dostęp do krajowych zasobów surowcowych, których 
wydobycie obecnie nie jest prowadzone, ale może być podjęte w miarę wyczerpywania 
się złóż obecnie eksploatowanych i w wyniku rozwoju nowych technologii wydobyw-
czych. Wskazano na konieczność opracowania wykazu złóż strategicznych kopalin 
oraz ustalenia zakresu ich ochrony przed zabudową. Zobowiązano wojewodów do uję-
cia tych złóż w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego, co – zgodnie 
z przyjętą zasadą hierarchiczności planowania – oznacza obowiązek uwzględnienia ich 
w planach zagospodarowania przestrzennego gmin.

Plan działań służących realizacji KPZK 2030 przyjęty został przez Radę Ministrów 
w dniu 4 czerwca 2013 r. Do określenia wykazu strategicznych złóż kopalin z określe-
niem przestrzennego zasięgu ich zalegania zobowiązany został Minister Gospodarki 
we współpracy z Ministrem Środowiska. Jako termin wykonania ustalono III etap 
realizacji KPZK, bez wskazywania ścisłej daty.

Problem ochrony dyskutowany w trakcie opracowywania KPZK 2030 dotyczył złóż 
węgla kamiennego i brunatnego. W dokumencie końcowym pojęcie ochrony rozsze-
rzone zostało na „ochronę złóż kopalin”. W związku z tym Ministerstwo Gospodarki 
zwróciło się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o powierzenie koordynacji realizacji 
tego zadania Ministrowi Środowiska, który dysponuje wyspecjalizowanymi służbami 
geologicznymi i zapleczem naukowym w tej dziedzinie.

Po wymianie stanowisk, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w dniu 27 maja 
2014 r. powołana została Grupa robocza ds. złóż pod przewodnictwem Dyrektora De-
partamentu Polityki Przestrzennej MIiR, z udziałem przedstawicieli MŚ i MG, któ-
ra przygotuje projekt kryteriów zaliczania złóż kopalin do zasobów strategicznych. 
W drugim etapie w oparciu o te kryteria przygotowany zostanie projekt wykazu złóż 
strategicznych podlegających ochronie. Ustaleń dotyczących rodzaju i czasu działal-
ności oraz rodzaju zabudowy dopuszczalnej na terenie występowania złoża o zna-
czeniu strategicznym dokona wojewoda we współpracy z samorządem województwa. 
Wskazany zostanie również sposób uregulowania prawnego obowiązywania wykazu 
i termin jego wprowadzenia w życie, np. poprzez zmiany w ustawie prawo geologiczne 
i górnicze.

Projekt wykazu powinien być poddany konsultacjom społecznym, co pozwoli na 
przedstawienie stanowiska samorządów reprezentujących interesy społeczności lo-
kalnych, ale także na wskazanie strategicznego dla gospodarki znaczenia ochrony 
zaproponowanych złóż kopalin.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Tomasz Tomczykiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 8 stycznia 2013 r. otrzymałem odpowiedź na moje oświadczenie 

dotyczące dalszego funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, w której Pan Minister rozważa możliwość pozo-
stawienia osobowości prawnej funduszu i pozostawienia jego funkcjonowa-
nia w obecnym kształcie.

Środowisko osób niepełnosprawnych jest bardzo zaniepokojone co do 
przyszłości funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, gdyż obecnie nie ma żadnych sygnałów co do zmian legi-
slacyjnych w tym zakresie.

Czy w związku z przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach 
publicznych, która weszła w życie dnia 13 września 2011 r., Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych straci osobowość prawną, 
a oddziały funduszu zostaną zlikwidowane i przejdą wraz z kompetencja-
mi do samorządów województw? A może trwają prace nad pozostawieniem 
obecnej struktury funduszu i oddziałów? Jeśli nie, to proszę o informację, 
które z zadań realizowanych przez oddziały funduszu staną się zadaniami 
marszałków województw.

Marian Poślednik

Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.10

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 11 czerwca 2014 br., znak: 

BPS/043-55-2401/14, oświadczenie senatora Mariana Poślednika w sprawie dalsze-
go funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Rozważana jest możliwość zachowania osobowości prawnej Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie przygotowywane są zmiany 
legislacyjne zmierzające do zachowania dotychczasowej formy funkcjonowania Fun-
duszu. Przyjęcie proponowanych zmian zapewni kontynuację i sprawne realizowanie 
przez Fundusz jego ustawowych zadań.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Panie Ministrze!
Od pewnego czasu trwają prace dotyczące nowelizacji ustawy refunda-

cyjnej. W związku z tym, Panie Ministrze, mam następujące pytania.
Czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi rozmowy, dialog z dystrybutorami 

leków w zakresie kondycji branży oraz programów oszczędnościowych?
Czy Ministerstwo Zdrowia kontroluje sytuację polskich firm zajmujących 

się dystrybucją leków?
Czy Ministerstwo Zdrowia planuje ruchy zmierzające do ochrony miejsc 

pracy oraz polskich przedsiębiorstw?

Z poważaniem 
Sławomir Preiss

Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.01

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Pana Sławomira Preissa złożone podczas 

55. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 r., przekazane w dniu 11 czerwca 
2014 r. pismem znak: BPS/043-55-2402/14, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 
informacji.

Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia procedowany jest projekt ustawy o zmianie 
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw – zwany dalej „no-
welizacją ustawy”, który w dniu 19 września 2013 r. przekazany został do uzgodnień 
zewnętrznych, w tym konsultacji społecznych, celem zajęcia stanowiska odnośnie 
do zaproponowanych w nowelizacji ustawy rozwiązań, z terminem zgłaszaniu uwag, 
w ramach:

1) uzgodnień międzyresortowych do dnia 3 października 2013 r.
2) konsultacji społecznych do dnia 19 października 2013 r.
Ponadto przedmiotowa nowelizacja ustawy została zamieszczona na stronie inter-

netowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. 
Nr 42, poz. 337) pod adresem:
http://www.mz.gov.plwwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt= 
&my=l31&ma=032621,
umożliwiając tym samym zapoznanie się z jego treścią każdemu zainteresowanemu 
podmiotowi i zgłoszenie, w przewidzianym do tego terminie, swoich uwag.

W ramach dialogu społecznego, przedmiotowa nowelizacja ustawy przekazana zo-
stała do Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych oraz Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej, w celu przedstawienia propozycji zmian, co do jej treści.
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Aktualnie trwa analiza zgłoszonych uwag w ramach uzgodnień zewnętrznych. 
W niedługiej przyszłości resort zdrowia planuje zorganizować spotkanie ze środowi-
skiem farmaceutycznym, w tym ze Związkiem Pracodawców Hurtowni Farmaceutycz-
nych oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej, w celu przedstawienia propozycji zmian do 
przedmiotowej nowelizacji ustawy – tzw. konferencja uzgodnieniowa.

Odnosząc się do zapytania zawartego w oświadczeniu w zakresie dotyczącym 
kontroli sytuacji polskich firm zajmujących się dystrybucją leków oraz w zakresie 
dotyczącym planów Ministra Zdrowia zmierzających do ochrony miejsc pracy oraz 
polskich przedsiębiorstw, informuję, iż zgodnie z przepisem art. 33 ustawy z dnia 
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r., Nr 743), Mini-
ster Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie. Dział zdrowie obejmuje 
w pierwszej kolejności sprawy związane z ochroną zdrowia i zasadami organizacji 
opieki zdrowotnej oraz kwestie nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami me-
dycznymi i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowia ludzi.

Działania zmierzające do ochrony miejsc pracy oraz monitorowanie sytuacji (finan-
sowej) polskich przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją leków nie leżą w kompe-
tencji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Zdzisława Pupy

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego, 
do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza 

oraz do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowna Pani Prezydent!
25 maja bieżącego roku w Warszawie odbył się mecz ważny dla drużyny 

Legii Warszawa i jej kibiców. Kibice Legii świętowali po meczu na ulicach 
Warszawy: na Trakcie Królewskim i Placu Zamkowym. Bardzo się cieszę, 
że mieli powody do radości, ale niepokoi mnie fakt, iż usuwanie jej objawów 
mogło się okazać kosztowne. Trakt Królewski i Plac Zamkowy były pokryte 
stłuczką z butelek po piwie. Sprzątanie tego było na pewno dość kosztowne.

W związku z tym mam pytanie do Państwa: kto pokrył te zwiększone 
koszty? Na kibicowskiej radości zyskał klub Legia Warszawa, zyskali rów-
nież producenci piwa i – może – warszawscy restauratorzy z Traktu Kró-
lewskiego. Czy nie jest jednak tak, że koszty obciążają inne osoby, w tym 
kibiców innych klubów i innych dyscyplin sportowych oraz osoby o innych 
zainteresowaniach, czyli generalnie podatników? Czy jest możliwe, by kosz-
ty ponosił ten, kto korzysta?

Zdzisław Pupa

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 11 czerwca 2014 r., dotyczącego oświadczenia 

złożonego przez Senatora RP Pana Zdzisława Pupę podczas 55. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 6 czerwca 2014 r., w sprawie ponoszenia kosztów sprzątania po dużych 
imprezach plenerowych, które odbywają się w miastach (w kontekście meczu drużyny 
Legii Warszawa i późniejszej imprezy dla kibiców na Trakcie Królewskim i Placu Zam-
kowym w dniu 25 maja 2014 r.) (BPS/043-55-2403-MAC/14), uprzejmie informuję, 
co następuje.

Na wstępie należy podkreślić, iż Konstytucja RP przyznała jednostkom samorzą-
du terytorialnego – jako odrębnym podmiotom publicznym – przymiot samodzielno-
ści w wykonywaniu ich zadań, podlegający ochronie sądowej. Samorząd terytorialny 
uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw 
istotną część zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpo-
wiedzialność. Oznacza to, że w granicach prawa jednostka samorządu terytorialnego 
samodzielnie realizuje poszczególne funkcje w oparciu o zastrzeżone dla jej organów 
kompetencje. Tak więc w świetle obowiązujących przepisów jednostka samorządu te-
rytorialnego jest samodzielna, a swoją samodzielność realizuje w granicach prawa.
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Należy także pamiętać, że jednostka samorządu terytorialnego uczestnicząca 
w sprawowaniu władzy publicznej podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów, woje-
wodów i regionalnych izb obrachunkowych z punktu widzenia legalności (zgodności 
z prawem).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że MAC nie posiada szczegółowych informacji 
kto poniósł koszty sprzątania miasta po wskazanej przez Pana Senatora imprezie. Ma-
jąc jednak na uwadze fakt, że przedmiotowe oświadczenie zostało także bezpośrednio 
skierowane do Prezydent m.st. Warszawy należy przypuszczać, że stosowne wyjaśnie-
nia zostaną przez właściwe organy przekazane Zainteresowanemu.

Z poważaniem 
 
Stanisław Huskowski

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 16 czerwca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 11 czerwca 2014 roku (sygn. BPS/043-55-2403- 

-MSW/14), przesyłającego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Zdzi-
sława Pupę podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 roku, w spra-
wie sprzątania Warszawy po świętowaniu wygranego meczu przez kibiców piłkarskich, 
uprzejmie informuję, że udzielenie odpowiedzi na wskazane wystąpienie pozostaje 
poza zakresem właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Piotr Stachańczyk 
Sekretarz Stanu
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Stanowisko 
PREZYDENTA 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, 2 lipca 2014 r.

Pan Zdzisław Pupa 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na Pana oświadczenie złożone na 55. posiedzeniu Senatu w dniu 
06 czerwca 2014 r., dotyczące ustalenia kosztów jakie poniosły jednostki m.st. War-
szawy w związku z uporządkowaniem Traktu Królewskiego i Placu Zamkowego z zanie-
czyszczeń pozostawionych przez świętujących kibiców Legii w dniu 25 maja 2014 r., 
zawiadamiam, iż zgodnie z informacją otrzymaną od Zarządu Terenów Publicznych, 
na terenie będącym w gestii powyższego Zarządu tj. na Pl. Zamkowym, Klub Legii zle-
cił wykonanie prac porządkowych oraz poniósł koszty ich wykonania.

PREZYDENT 
Miasta Stołecznego Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, 
Jana Marii Jackowskiego oraz Zdzisława Pupy

skierowane do marszałek Sejmu Ewy Kopacz, do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna 
Pani Rzecznik!

Wieczorem w dniu 5 czerwca bieżącego roku w Sejmie RP miała miejsce 
brutalna akcja usunięcia z gmachu Sejmu grupy osób protestujących przeciw 
nieograniczonej budowie elektrowni wiatrowych w Polsce.

Osoby te przebywały w Sejmie legalnie, gdyż miały wydane we właści-
wym trybie przepustki. Akcja usuwania protestujących została przeprowa-
dzona bardzo brutalnie. Obezwładniono ich, wykręcano im ręce, a ponad-
to zabrano im laptopy, telefony komórkowe i skasowano zapisaną na nich 
zawartość. Wszystkie te działania miały cechy bezprawia, do którego nie 
powinno dojść w budynku Sejmu, w gmachu, gdzie stanowi się prawo (!). Na-
leży zaznaczyć, iż protest tych osób był spokojny, niezakłócający porządku, 
a związany był z toczącymi się w tym czasie pracami legislacyjnymi.

Panią Marszałek prosimy, by wyjaśniła zaistniałą sytuację. Pana Proku-
ratora Generalnego prosimy o zbadanie tej sprawy pod kątem podejrzenia 
popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień służbowych przez Straż 
Marszałkowską lub osoby wydające dyspozycje tej straży. Panią Rzecznik 
Praw Obywatelskich prosimy zaś o zbadanie sprawy i ocenę tej sytuacji pod 
kątem naruszenia nietykalności cielesnej i naruszenia innych wolności osób 
legalnie przebywających w gmachu Sejmu.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Marek Martynowski 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski 
Zdzisław Pupa

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 3.07.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek z dnia 11 czerwca 2014 roku (sygn. 

BPS/043-55-2404-PG/14), przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez 
senatora Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi senatorami podczas 55. posie-
dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 czerwca 2014 roku, zawierającego 
w swojej treści zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Straż 
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Marszałkowską na terenie gmachu Sejmu RP, uprzejmie informuję, że zostało ono 
zgodnie z właściwością przekazane Prokuratorowi Apelacyjnemu w Warszawie, w celu 
nadania mu biegu procesowego.

Z poczynionych ustaleń wynika, że sprawę tę zarejestrowano w Prokuraturze Re-
jonowej Warszawa-Śródmieście pod sygn. 1 Ds 676/14.

Jednocześnie informuję, iż powyższa jednostka organizacyjna prokuratury nadzo-
ruje wszczęte w dniu 6 czerwca 2014 r. postępowanie przygotowawcze nr 2 Ds 885/14 
obejmujące zakresem przedmiotowym zdarzenie, którego dotyczy oświadczenie sena-
torów. W sprawie tej do chwili obecnej przedstawiono zarzuty popełnienia przestęp-
stwa z art. 193 k.k. polegającego na naruszeniu miru w budynku Sejmu RP siedmiu 
osobom.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 8.07.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 11 czerwca 2014 r., znak BPS/043- 

-55-2404-RPO/14 dotyczące oświadczenia złożonego przez senatorów Wojciecha Skur-
kiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego, 
Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego i Zdzisława Pupę na 55. posiedzeniu Se-
natu w dniu 6 czerwca 2014 r. uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich 
podjął przedstawioną w tym oświadczeniu sprawę interwencji Straży Marszałkowskiej 
w dniu 5 czerwca 2014 r. na terenie Sejmu wobec osób protestujących przeciwko nie-
ograniczonej budowie w Polsce elektrowni wiatrowych.

W sprawie tej Rzecznik zwrócił się do Szefa Kancelarii Sejmu – jako zwierzchnika 
Straży Marszałkowskiej – o zarządzenie zbadania legalności, zasadności i prawidłowo-
ści czynności funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz do Prokuratora General-
nego o poinformowanie, czy i ewentualnie jakie działania zostały podjęte przez Proku-
raturę w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez tych funkcjonariuszy 
lub osoby wydającej im dyspozycje.

Po otrzymaniu odpowiedzi od wskazanych wyżej podmiotów, Rzecznik rozważy 
zasadność podejmowania w tej sprawie dalszych działań. O stanowisku w tej mierze 
Pani Marszałek zostanie poinformowana w następnej korespondencji.

Z poważaniem 
 
Ryszard Czerniawski



55. posiedzenie Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r. 89

Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 1.08.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
nawiązując do pisma z dnia 8 lipca 2014 r. skierowanego do Pani Marszałek 

w sprawie oświadczenia senatorów Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechow-
skiego, Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, Jana Marii 
Jackowskiego i Zdzisława Pupy z dnia 6 czerwca 2014 r. dotyczącego interwencji 
Straży Marszałkowskiej w dniu 5 czerwca 2014 r. na terenie Sejmu wobec osób 
protestujących przeciwko nieograniczonej budowie w Polsce elektrowni wiatrowych 
uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedzi na swoje 
wystąpienia w tej sprawie skierowane do Szefa Kancelarii Sejmu oraz do Prokurato-
ra Generalnego.

W swojej odpowiedzi do Rzecznika Szef Kancelarii Sejmu przedstawił ocenę dzia-
łań podjętych przez Straż Marszałkowską w dniu 5 czerwca 2014 r. jako legalnych, za-
sadnych i prawidłowych, w szczególności z punktu widzenia przepisów art. 127 ust. 1 
pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 170) oraz zarządzenia Nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie 
wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wjazdu na 
tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu. Jednocześnie wskazał, że obszerne 
sprawozdanie dotyczące okoliczności przedmiotowych zdarzeń zostało przedstawione 
w dniu 10 czerwca 2014 r. podczas 76. posiedzenia Komisji Regulaminowej i Spraw 
Poselskich Sejmu RP.

Prokurator Generalny poinformował Rzecznika, że do Prokuratury Generalnej 
wpłynęło oświadczenie złożone przez senatora Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z in-
nymi senatorami podczas 55. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
6 czerwca 2014 roku, zawierające w swojej treści zawiadomienie o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa przez Straż Marszałkowską na terenie gmachu Sejmu RP. Za-
wiadomienie to zostało zgodnie z właściwością przekazane Prokuratorowi Apelacyj-
nemu w Warszawie, w celu nadania mu biegu procesowego. Sprawę zarejestrowano 
w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście pod sygn. 1 Ds 676/14. Ta sama 
Prokuratura Rejonowa nadzoruje wszczęte w dniu 6 czerwca 2014 roku postępowanie 
przygotowawcze 2 Ds. 885/14. obejmujące zakresem przedmiotowym zdarzenie, któ-
rego dotyczy oświadczenie senatorów. W sprawie tej do chwili obecnej przedstawiono 
zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 193 k.k. polegającego na naruszeniu miru 
w budynku Sejmu RP siedmiu osobom.

Przedstawiając powyższe ustalenia uprzejmie informuję, że bieg wskazanych po-
wyżej postępowań przygotowawczych pozostanie w zainteresowaniu Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marii Jackowskiego 

oraz Zdzisława Pupy

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego, 
do głównego inspektora ochrony środowiska Andrzeja Jagusiewicza, 

do generalnego dyrektora ochrony środowiska Michała Kiełszni, 
do pełniącego obowiązki głównego inspektora sanitarnego Marka Posobkiewicza, 

do pełniącego obowiązki głównego lekarza weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego, 
do marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, 

do starosty rawskiego Józefa Matysiaka oraz do wójta gminy Cielądz Pawła Królaka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Panowie! Szanowny Panie Mar-
szałku! Szanowny Panie Starosto! Szanowny Panie Wójcie!

Zwracamy się z prośbą o informacje w zakresie legalności działania wy-
sypiska śmieci usytuowanego na terenie byłej cegielni w Ossowicach, w gmi-
nie Cielądz, w powiecie rawskim.

Nasze wątpliwości dotyczące funkcjonowania wspomnianego wysypiska 
wynikają z faktu, że okoliczni mieszkańcy przedstawili nam wiele dowodów 
świadczących o jego niezgodnym z prawem funkcjonowaniu, w tym między 
innymi o składowaniu niebezpiecznych odpadów w dołach powyrobisko-
wych. Mieszkańcy sfotografowali składowane tam odpady medyczne oraz 
chemiczne, a co więcej, zwracają uwagę, że część odpadów jest przywożona 
nocą i natychmiast wsypywana do wyrobisk oraz przysypywana ziemią.

Zasadne zastrzeżenia budzi także sposób i tryb wydawania dokumen-
tów oraz decyzji określających funkcjonowanie wspomnianego wysypiska. 
Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że wybór lokalizacji wysy-
piska nie był poprzedzony konsultacjami społecznymi ani badaniem oddzia-
ływania na środowisko. Ponadto mieszkańcy mający swoje domy w strefie 
bezpośredniego zagrożenia nie tylko nie byli stroną postępowań, ale nawet 
nie zostali poinformowani o składowaniu niebezpiecznych substancji wprost 
w gruncie. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca z uwagi na znaczne za-
grożenie epidemiologiczne i skażenie środowiska.

W związku z powyższym prosimy adresatów niniejszego wystąpienia 
o natychmiastowe podjęcie działań i poinformowanie nas o wynikach prze-
prowadzonych postępowań wyjaśniających i kontrolnych.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz  Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski  Zdzisław Pupa

Stanowisko 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 11 lipca 2014 r.

Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,
nawiązując do oświadczenia złożonego przez senatora Wojciecha Skurkiewicza 

wspólnie z innymi senatorami podczas 55. posiedzenia Senatu w dniu 6 czerwca 
2014 r. w sprawie legalności działania wysypiska śmieci usytuowanego na terenie by-
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łej cegielni w Ossowicach, w gm. Cielądz, znak: BPS/043-55-2405-MS/14, uprzejmie 
informuję, że z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych informacji od jednostek 
samorządu terytorialnego oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, nie jest 
możliwe dotrzymanie wyznaczonego terminu udzielenia odpowiedzi.

Dlatego też zwracam się z prośbą o prolongatę terminu i zapewniam, że odpowiedź 
zostanie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych informacji.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk

Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 31 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do pisma z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: BPS/043-55-2405-MŚ/14, 

przekazującego oświadczenie złożone podczas 55. posiedzenia Senatu w dniu 6 czerw-
ca 2014 r. przez senatora Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi senatorami, do-
tyczące deponowania odpadów na terenie byłej cegielni w Ossowicach, poniżej przed-
stawiam następujące stanowisko.

Teren po byłej cegielni w Ossowicach jest dzierżawiony przez spółkę CPO Sp. z o.o. 
prowadzącą działalność w zakresie gospodarowania odpadami w oparciu o decyzję 
Marszałka Województwa, udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględ-
nieniem wymagań przewidzianych dla zbierania, transportu i odzysku odpadów. 
Zgodnie z decyzją Spółka jest uprawniona m.in. do: zbierania odpadów niebezpiecz-
nych i innych niż niebezpieczne, transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne oraz odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, m.in. następującymi 
metodami:

1) odzysk odpadów innych niż niebezpieczne metodą R3 – recykling lub rege-
neracja substancji organicznych włączając kompostowanie i inne biologicz-
ne procesy przekształcania – kompostowanie i przekształcanie w warunkach 
anoksycznych odpadów innych niż niebezpieczne, w tym odpadów o kodach: 
19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z me-
chanicznej obróbki odpadów i 19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe;

2) odzysk odpadów innych niż niebezpieczne metodą R14 – inne działania pole-
gające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części – produkcja wypeł-
niacza makroniwelacyjnego, w skład którego wchodzą m.in. odpady o kodach: 
01 05 08 – Płuczki wiertnicze zawierające chlorki, 01 05 07 – Płuczki wiertnicze 
zawierające baryt, 19 05 03 – Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie-
nadający się do wykorzystania), 19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady 
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ściekowe oraz 19 12 09 – Minerały. Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego, 
z dnia 30 grudnia 2011 r. nie nakłada na Spółkę obowiązku przeprowadzenia 
innych badań laboratoryjnych (poza pH i chlorkami) wypełniacza makroniwe-
lacyjnego;

3) odzysk odpadów innych niż niebezpieczne metodą R15 – przetwarzanie odpa-
dów w celu przygotowania do odzysku, w tym recyklingu, w tym wytwarzanie 
paliwa alternatywnego, obróbka ręczna (sortowanie), obróbka mechaniczna (na 
linii do sortowania).

W trakcie kontroli interwencyjnej przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2013 r. 
Łódzki WIOŚ ustalił, że Spółka nie dysponuje urządzeniami i instalacjami do odzysku 
odpadów metodą R3 poprzez kompostowanie lub przekształcanie w warunkach anok-
sycznych opisanych w pozwoleniu. W związku z ustaleniami kontroli oraz analizą za-
pisów pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami Łódzki WIOŚ, pismem z dnia 
6 października 2013 r., wystąpił do Ministra Środowiska z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. pozwolenia.

Minister Środowiska odmówił stwierdzenia nieważności decyzji uznając, że nie 
jest ona dotknięta żadną z wad wymienionych w treści art. 156 §1 kpa, w tym wadą 
rażącego naruszenia prawa.

Przeprowadzona w dniach od 11 września do 25 października 2013 r. kontrola 
wykazała, że znajdujące się na terenie posesji wyrobisko poeksploatacyjne dawnej 
cegielni o powierzchni około 0,6 ha i średniej głębokości ok. 2,5 m, zostało wypełnio-
ne przez CPO Sp. z o.o. w 2013 r. Do wypełnienia wyrobiska wykorzystano rodzimy 
grunt zepchnięty z przyległego terenu oraz tzw. wypełniacz makroniwelacyjny (wy-
twarzany w procesie odzysku odpadów) – w ilości około 1700 Mg i odpady frakcji 
podsitowej, zakwalifikowane w pozwoleniu jako minerały o kodzie 19 12 09 – w ilości 
ok. 300 Mg.

Wykonane w trakcie kontroli wykopy w różnych miejscach wyrobiska, potwierdziły 
wykorzystanie do wypełnienia wyrobiska wypełniacza makroniwelacyjnego zawierają-
cego w swym składzie znaczne ilości frakcji organicznej (ziemistej, kompostu, osadów 
ściekowych) oraz odpadów zakwalifikowanych jako minerały, zawierających w swym 
składzie drobne frakcje odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych, metali itp.). Na-
tomiast przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej z niezasypanej 
części wyrobiska, wykazały ich zanieczyszczenie związkami organicznymi i chlorkami 
pochodzącymi najprawdopodobniej z umieszczonych w wyrobisku odpadów i wypeł-
niacza makroniwelacyjnego. Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono następujące nie-
prawidłowości:

– prowadzenie odzysku odpadów polegającego na kompostowaniu niezgodnie 
z zezwoleniem tj. brak biofiltra w instalacji i zastosowanie dłuższych tuneli po-
lietylenowych (ok. 60 m) niż określone w pozwoleniu (20–30 m);

– wykorzystanie wypełniacza makroniwelacyjnego do rekultywacji wyrobiska po-
eksploatacyjnego po byłej cegielni w m. Ossowice, gm. Cielądz niespełniającego 
parametrów określonych w pozwoleniu (znacznie podwyższona zawartość chlor-
ków w odcieku).

W związku z tym, że ww. decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego nie przewi-
duje odzysku odpadów o kodzie 19 12 09, polegającego na wykorzystaniu tych odpa-
dów do wypełnienia wyrobiska, oraz w związku ze zbieraniem i odzyskiem odpadów 
niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu w stosunku do CPO Sp. z o.o., 
Łódzki WIOŚ wszczął postępowanie administracyjne w trybie art. 194 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) 
i wymierzył administracyjną karę pieniężną w kwocie 20 000 zł (decyzja jest ostatecz-
na). Ponadto wydane zostało zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Zarząd Spółki 
do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Łódzki WIOŚ skierował również wystąpienia 
do Starosty Powiatu Rawskiego w związku z rekultywacją wyrobiska bez wymaga-
nych uregulowań i do Wójta Gminy Cielądz w sprawie zobowiązania posiadacza od-
padów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, do usunięcia odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania. Ponadto Łódzki WIOŚ skierował wystąpienie 
do Marszałka Województwa Łódzkiego, jako właściwego organu ochrony środowiska, 
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informujące o ustaleniach kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach. W wystą-
pieniu tym zwrócono się również z wnioskiem o rozważenie możliwości nałożenia na 
CPO Sp. z o.o. obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych wypełniacza makro-
niwelacyjnego przed przekazaniem do zagospodarowania oraz odpadów po procesie 
remediacji na zawartość substancji niebezpiecznych.

Marszałek Województwa Łódzkiego pismem z dnia 19 grudnia 2013 r. wezwał CPO 
Sp. z o.o. do usunięcia naruszeń wyznaczając termin powiadomienia o usunięciu na-
ruszeń na dzień 15 stycznia 2014 r. Pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. CPO Sp. z o.o. 
poinformowała Urząd Marszałkowski w Łodzi o usunięciu naruszeń. Ponadto decyzją 
z dnia 19 marca 2014 r., znak: RG:.6236.3.2013/2014BP Wójt Gminy Cielądz naka-
zał CPO Sp. z o.o. usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania (ma-
gazynowania) ww. odpadów i wypełniacza makroniwelacyjnego oraz doprowadzenia 
terenu do stanu pierwotnego w terminie do dnia 31 października 2014 r.

W trakcie kolejnej kontroli, przeprowadzonej w dniach od 19 lutego do 31 marca 
2014 r. Łódzki WIOŚ sprawdził realizację zarządzenia pokontrolnego wydanego po 
poprzedniej kontroli. Zarządzenie zostało zrealizowane, tj. zaprzestano rekultywacji 
bez zezwolenia wyrobiska po byłej cegielni w miejscowości Ossowice, zaprzestano 
odzysku odpadów minerałów o kodzie 19 12 09 do wypełnienia wyrobiska poeks-
ploatacyjnego. Natomiast w procesie odzysku odpadów metodą R3 (kompostowanie) 
stosowane są biofiltr i rękawy foliowe o długości określonej w pozwoleniu (20–30 m), 
a wypełniacz makroniwelacyjny przeznaczany do wykorzystania nie zawiera po-
nadnormatywnych ilości chlorków. Podjęto też działania mające na celu oczyszczenie 
wód odciekowych i opadowych stagnujących w wyrobisku poprzez zastosowanie pre-
paratów bakteryjnych.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1) zbieranie odpadów niezgodnie z posiadanym pozwoleniem (dotyczy odpadów 

o kodzie 19 12 09 przyjętych — zebranych i przekazanych bez przetworzenia 
innym posiadaczom). Spółka posiada zezwolenie na odzysk tych odpadów, nie 
są one natomiast ujęte w wykazie odpadów przewidzianych do zbierania;

2) niezgodne z posiadanym zezwoleniem przetwarzanie odpadów o kodzie 02 06 01 
– Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa, poddanych 
odzyskowi metodą R3, nieujętych w wykazie odpadów przewidzianych do od-
zysku;

3) niezłożenie w terminie Marszałkowi Województwa Łódzkiego zbiorczego zesta-
wienia danych o odpadach za 2013 r.;

4) prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
Po przeprowadzonej kontroli wszczęto postępowania administracyjne i wymierzo-

no administracyjne kary pieniężne: decyzją z dnia 26 czerwca 2014 r. w trybie art. 194 
ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach w wysokości 1000 zł za zbieranie odpadów niezgodnie 
z posiadanym zezwoleniem; decyzją z dnia 26 czerwca 2014 r. w trybie art. 194 ust. 1 
pkt 4 ustawy o odpadach w wysokości 1000 zł za przetwarzanie odpadów niezgodnie 
z posiadanym zezwoleniem oraz decyzją z dnia 26 czerwca 2014 r. w trybie art. 200 
w związku z art. 237 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach w wysokości 500 zł za niezłoże-
nie Marszałkowi Województwa Łódzkiego zbiorczego zestawienia danych o odpadach 
za 2013 r.

Ponadto Łódzki WIOŚ skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowiec-
kiej o ukaranie grzywną w trybie art. 180 ustawy o odpadach osoby odpowiedzialnej 
za nieprawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów. W związku ze stwierdzoną podczas 
kontroli zbyt wysoką zawartością substancji organicznej w odpadach frakcji podsito-
wej, zakwalifikowanych w pozwoleniu jako minerały (kod odpadu 19 12 09), skiero-
wane zostało również wystąpienie pokontrolne do Marszałka Województwa Łódzkiego 
informujące o ustaleniach kontroli z wnioskiem o podjęcie działań w ramach posia-
danych kompetencji. Po przeprowadzonej kontroli wydano zarządzenie pokontrolne 
zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych naruszeń.

Ostatnia kontrola rozpoczęta została w dniu 11 czerwca 2014 r. w związku z prze-
kazaną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, prośbą o inter-
wencję Okręgu PZW w Skierniewicach, wskazującą na zanieczyszczenie wód zlewni 
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rzeki Rylki i studni głębinowej na terenie posesji Ossowice 13, w wyniku prowadzonej 
na tym terenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Podczas 
oględzin stwierdzono, że znajdujące się na terenie posesji wyrobisko poeksploatacyjne 
dawnej cegielni o powierzchni około 0,6 ha, którego nielegalne wypełnienie w około 
2/3 pojemności zostało stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2013 r., 
w większości zostało wypełnione. Ponadto ustalono, że CPO Sp. z o.o. nie przystąpiła 
do wykonania obowiązków nałożonych decyzją Wójta Gminy Cielądz, lecz do wyrobi-
ska przemieszczona została ziemia zanieczyszczona odpadami z wykopu pod wyko-
nanie utwardzonego placu. W związku z powyższym, po rozpoczęciu kontroli w dniu 
16 czerwca 2014 r. do Wójta Gminy Cielądz oraz Starosty Rawskiego skierowano 
pisma informujące o zaistniałej sytuacji.

W trakcie kontroli pobrano do analiz próbki wody z cieku zasilającego stawy rybne 
w miejscowości Ossowice oraz próbki wody z niezasypanej części wyrobiska po glinie. 
Z wyników badań wynika, że woda pobrana z cieku nie wykazuje zanieczyszczeń w ba-
danych wskaźnikach. Pod względem zawartości metali ciężkich i przewodności wodę 
z cieku można zakwalifikować do wód bardzo dobrej jakości (klasa I), natomiast we 
wskaźnikach biogennych wody te zaliczane są do wód dobrej jakości (klasa II). Bada-
nia laboratoryjne próbek wody pobranej z niezasypanej części wyrobiska, wykazały ich 
zanieczyszczenie związkami organicznymi i chlorkami. Niemniej jednak w stosunku 
do badań wykonanych w 2013 r. jakość wody w wyrobisku uległa znacznej poprawie. 
Zastosowane przez Spółkę preparaty bakteryjne wpłynęły na poprawę jakości wody. 
Po zakończeniu kontroli CPO Sp. z o.o. zostanie zobowiązana do kontynuowania dzia-
łań zmierzających do oczyszczenia wody zalegającej w wyrobisku.

W związku z tym, że znajdująca się na terenie posesji w Ossowicach 13, nie-
eksploatowana studnia głębinowa należy do właścicieli terenu, w dniu 16 czerwca 
2014 r. rozpoczęta została kolejna kontrola z poborem prób wody ze studni. Badania 
wykazały, że woda w studni spełnia wymagania klasy I jakości wód podziemnych. 
Ponadto w związku z zaistniałymi nowymi okolicznościami (podejrzeniem zakopania 
w wyrobisku odpadów niebezpiecznych) przedłużony został czas trwania kontroli za-
równo w CPO Sp. z o.o., jak i u właścicieli terenu ze względu na potrzebę wykonania 
dodatkowych badań w terenie.

Pismem z dnia 2 lipca 2014 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wystąpił do 
Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o wyjaśnienie tej 
sprawy w ramach prowadzonej kontroli. W związku z powyższym termin zakończenia 
kontroli rozpoczętych w dniach 11 czerwca 2014 r. i 16 czerwca 2014 r. został, zgod-
nie z art. 36 kpa, przedłużony do dnia 28 lipca 2014 r.

Ponadto w dniu 2 lipca 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
przeprowadził kontrolę instalacji zlokalizowanej w miejscowości Ossowice. W opar-
ciu o wynik kontroli Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję z dnia 7 lipca 
2014 r. w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia i zezwoleń udzielonych 
decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2011 r., zobowiązując 
CPO Sp. z o.o. do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności na własny 
koszt w terminie do 14 września 2014 r. Decyzja ta nie jest prawomocna.

Reasumując, uprzejmie informuję, że nadal prowadzone są działania kontrolne na 
terenie byłej cegielni w Ossowicach. Inspekcja Ochrony Środowiska i Marszałek Wo-
jewództwa Łódzkiego podjęli już działania zmierzające do wstrzymania prowadzonej 
przez CPO Sp. z o.o. działalności związanej z gospodarowaniem odpadami oraz usu-
nięcia jej negatywnych dla środowiska skutków.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 2 lipca 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: BPS/043-55-2405- 

-GIOŚ/14 w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Wojciecha Skurkiewicza 
wspólnie z innymi senatorami podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 
2014 r., uprzejmie informuję, iż aktualnie Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Śro-
dowiska prowadzi czynności kontrolne mające związek ze sprawą składowania odpa-
dów na terenie byłej cegielni w Ossowicach, w Gminie Cielądz, w powiecie rawskim.

Kontrola rozpoczęta została w dniu 11 czerwca 2014 r. w związku z przesłanym 
przez Okręg PZW w Skierniewicach wnioskiem o interwencję do Głównego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w Warszawie, w sprawie zanieczyszczenia wód zlewni rzeki 
Rylki i studni głębinowej na terenie posesji Ossowice 13, powstałego w wyniku prowa-
dzonej na tym terenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Ze 
względu na nowe okoliczności (podejrzenie zakopania w wyrobisku odpadów niebez-
piecznych) przedłużony został czas trwania kontroli w spółce CPO Sp. z o.o. do dnia 
27 lipca 2014 r.

W związku z powyższym, po zakończeniu czynności kontrolnych Łódzkiego Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, niezwłocznie poinformuję Panią Marsza-
łek o ustaleniach kontroli i podjętych działaniach.

Z poważaniem 
 
z-ca GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
mgr inż. Roman Jaworski

Odpowiedź 
GENERALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 11.07.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 11.06.2014 r. (data wpływu 18.06.2014 r.), znak: 

BPS/043-55-2405-GDOŚ/14, przekazujące oświadczenie senatora Wojciecha Skur-
kiewicza złożone wspólnie z innymi senatorami w sprawie legalności działania po-
legającego na gromadzeniu odpadów na terenie byłej cegielni w Ossowicach, gminie 
Cielądz, w powiecie rawskim, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.
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Przed uzyskaniem zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopa-
da 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) wymagane jest uzyskanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach. W przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami 
przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, obligato-
ryjnie wymagającymi przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, na pod-
stawie następujących przepisów tego rozporządzenia będą:

1) §2 ust. 1 pkt 41: „instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebez-
piecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji 
powierzchniowej odpadów niebezpiecznych”,

2) §2 ust. 1 pkt 46: „instalaje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych 
niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, 
w tym instalacje do krakingu odpadów, z wyłączeniem instalacji spalających 
odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych 
z instalacji”.

Instalacje inne niż wskazane powyżej związane z odzyskiem lub unieszkodliwia-
niem odpadów będą uznawane, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 80 tego rozporządzenia, za 
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla któ-
rych ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana na podstawie art. 63 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Z kolei planowane działania związane z poddawaniem określonych rodzajów odpa-
dów odzyskowi poza instalacjami, co jest dopuszczalne na podstawie rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwia-
nia odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356), polegające 
na wypełnieniu terenów niekorzystnie przekształconych, takich jak zapadliska, nie-
eksploatowanych odkrywkowych wyrobisk lub wyeksploatowanych części tych wyro-
bisk, w ramach której nie będzie realizowana instalacja, nie zostały wskazane w ww. 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. i nie będą stanowić przed-
sięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwróciła się do Wójta Gminy Cielądz 
o przekazanie informacji czy prowadzone było postępowanie w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji opisanej w oświadczeniu 
i przedstawienie informacji na temat przebiegu tego postępowania.

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną pismem z dnia 2.07.2014 r., znak: BKiR 
7332.17/2010/2014, przez Wójta Gminy Cielądz, Pawła Królaka, prowadzone było 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Przetwarzania Odpadów w miej-
scowości Ossowice, powiat rawski, woj. łódzkie, na działkach o nr ewidencyjnym 87/1 
i 88/1, planowane przez spółkę CPO PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy sp. jawna 
i sp. komandytowa. Planowane przedsięwzięcie stanowiło przedsięwzięcie mogące po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 80 ww. 
rozporządzenia, tj. instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów. 
Zgodnie z przekazanymi materiałami Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska posta-
nowieniem z dnia 21.03.2012 r., znak: WOOŚ.4242.218.2011. ID, odmówił uzgodnie-
nia tego przedsięwzięcia, ze względu na nieuzupełnienie przez inwestora wskazanych 
braków raportu o oddziaływaniu na środowisko, natomiast decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach nie została wydana. Z przekazanych akt sprawy wynika, że plano-
wana inwestycja miała zostać zlokalizowana na terenie dawnej cegielni w Ossowicach 
oraz wyrobiska byłej kopalni gliny na potrzeby cegielni. Natomiast zakres inwestycji 
wskazuje, że miała być zrealizowana hala przetwarzania odpadów z częścią obrób-
ki mechanicznej, biologicznej oraz placem dojrzewania kompostu, zatem realizowane 
byłoby przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, przed realizacją 
którego inwestor byłby zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach, w myśl art. 71 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r.
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Ponadto według dalszych informacji przekazanych przez Wójta Gminy Cielądz na 
działce o nr ewidencyjnym 88/1 w miejscowości Ossowice prowadzona jest działal-
ność związana z przetwarzaniem odpadów, jednak ze względu na stwierdzone niepra-
widłowości przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura 
w Skierniewicach, Wójt Gminy Cielądz w dniu 19.03.2014 r. wydał decyzję (znak: 
RG:.6236.3.2013/2014/BP) nakazującą firmie CPO Sp. z o.o. usunięcie odpadów 
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania.

z upoważnienia 
GENERALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
z-ca Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska 
Piotr Otawski

Odpowiedź 
GŁÓWNEGO 
INSPEKTORA SANITARNEGO

Warszawa, 30.06.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo z dnia 11.06.2014 r., znak: BPS/043-55-2405-GIS/14 

w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Wojciecha Surkiewicza wspólnie 
z innymi senatorami podczas 55. posiedzenia Senatu RP w sprawie legalności działa-
nia wysypiska śmieci usytuowanego na terenie byłej cegielni w Ossowicach, w gminie 
Cielądz, w powiecie rawskim informuję, co następuje.

W dniu 18 czerwca 2014 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Rawie Mazowieckiej przeprowadzili wizję lokalną na terenie byłej ce-
gielni w Ossowicach, w wyniku której stwierdzono, że na terenie zarejestrowanych 
jest 5 podmiotów gospodarczych: CPO Pro-LAS Wermijewicz i ws. Sp. Jawna spk, 
Ekostan, Zakład Usług Komunalnych Budmax Grzegorz Budek, P.P.H.U. Drewbud, 
CPO Sp. z o.o.

Z informacji uzyskanych od Pana Kazimierza Budka, właściciela firmy Drewbud 
oraz właściciela terenu, wynika, że na terenie byłej cegielni w Ossowicach faktycznie 
działają trzy firmy: ZUK Budmax Grzegorz Budek, P.P.H.U. Drewbud, CPO sp. z o.o.

Spółka CPO Sp. z o.o. zajmuje się głównie kompostowaniem odpadów organicz-
nych, ZUK Budmax zajmuje się segregacją odpadów, działalność P.P.H.U. Drewbud 
ogranicza się do prac porządkowych oraz utrzymania zieleni na terenie powiatu raw-
skiego. Wszystkie działające podmioty gospodarcze posiadają stosowne decyzje za-
twierdzające prowadzenie wymienionych działalności: P.P.H.U. Drewbud decyzją sta-
rosty rawskiego z dnia 17.10.2005 r. (ważność do 17.10.2015 r.) w zakresie zbierania 
odpadów, decyzją starosty rawskiego z dnia 15.12.2010 r. (ważność do 14.12.2020 r.) 
w zakresie transportu odpadów.

ZUK Budmax decyzją starosty rawskiego z dnia 12.09.2013 r. na transport od-
padów oraz decyzją tego samego organu z dnia 27.02.2014 r. na zbieranie odpa-
dów. Ponadto Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją z dnia 02.07.2010 r. oraz 
30.12.2011 r. zatwierdził program gospodarki odpadami dla omawianych podmiotów 
(ważność decyzji do lipca 2020 r.).
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Według oświadczenia przedstawiciela – Kazimierza Budka, działających na te-
renie byłej cegielni podmiotów stwierdzono, że teren jest systematycznie monitoro-
wany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Oddział w Skierniewicach 
(comiesięcznie, dalej W.I.O.Ś.) np. w dniu 11.06.2014 r. pobrano próbki wody z te-
renów przyległych do składowiska (m.in. przylegających stawów rybnych), a w dniu 
16.06.2014 r. pobrano próbki wody z nieużytkowanej studni głębinowej istniejącej na 
terenie byłej cegielni o głębokości 106 m (wyniki badania wody jeszcze nie są znane).

W czasie wizji stwierdzono: na płycie betonowej stało kilkanaście kontenerów 
zapełnionych posegregowanymi odpadami, tj. plastik, opony, szkło itp. (nie stwier-
dzono odpadów niebezpiecznych). Stwierdzono ślady ukrywania odpadów typu szkło, 
plastik, folie, poprzez ich zasypywanie ziemią na skraju terenu zajmowanego przez 
działające podmioty. Jednak należy podkreślić, że w październiku ubiegłego roku 
w trakcie kontroli W.I.O.Ś. pobrano próbki gleby terenu działek z głębokości ok. 3 m 
i na podstawie badań stwierdzono zaleganie pod ziemią odpadów. Na podstawie tych 
badań Wójt gminy Cielądz wydał CPO Sp z. o.o. eksploatującej ww. teren decyzję 
z dnia 19.03.2014 r. nakazującą usunięcie odpadów w terminie do dnia 31.10.2014 r. 
z miejsca nieprzeznaczonego do składowania (magazynowania) odpadów na działkach 
88/1 oraz części działki 87/1 w obrębie wsi Ossowice 13, z jednoczesnym wskaza-
niem miejsca czasowego złożenia usuniętych odpadów (F.H.U. Krzysztof Domagalski 
z siedzibą w miejscowości Witów Kolonia 39, 97-330 Sulejów). Działanie to ma polegać 
na usunięciu wypełniacza makroniwelacyjnego w ilości 1700 Mg i odpadów o kodzie 
19 12 09 w ilości 300 Mg liczonej jako średnia grubość warstwy zalegania odpadów 
o głębokości ok. 2,50 m i powierzchni składowania ok. 0,4 ha.

Należy podkreślić, że do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ra-
wie Mazowieckiej do chwili obecnej nie wpłynęły żadne skargi lub prośby o interwencję 
odnośnie do omawianych powyżej podmiotów gospodarczych, w sprawie uciążliwości 
działalności gospodarczej wskazanych w oświadczeniu złożonym przez senatorów: 
Pana Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marię Jackowskie-
go i Zdzisława Pupę, prowadzonej na omawianym terenie. Do chwili obecnej nie wy-
stępowano o jakąkolwiek opinię ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej odnośnie 
do prowadzonej na omawianym terenie działalności.

Z poważaniem 
 
p.o. GŁÓWNEGO 
INSPEKTORA SANITARNEGO 
Marek Posobkiewicz
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Odpowiedź 
GŁÓWNEGO 
LEKARZA WETERYNARII

Warszawa, 23 czerwca 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek!
W związku z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oświadczenia złożonego przez 

senatora Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi senatorami podczas 55. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014, Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie in-
formuje, iż problem poruszony w ww. oświadczeniu nie jest przedmiotem kompetencji 
organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Z poważaniem 
 
p.o. GŁÓWNY 
LEKARZ WETERYNARII 
Krzysztof Jażdżewski

Odpowiedź 
WICEMARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, 27 czerwca 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: BPS/043-55-2405-MAR/14, 

przesyłające kopię oświadczenia złożonego przez senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marię Jackowskiego i Zdzisława Pupę, podczas 
55. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 r., dotyczącego „wysypiska śmieci 
usytuowanego na terenie byłej cegielni w Ossowicach, w gminie Cielądz, w powiecie 
rawskim”, wyjaśniam.

W miejscowości Ossowice, gm. Cielądz (działka nr 88/1), działalność w zakresie 
gospodarowania odpadami prowadzi CPO Sp. z o.o. z siedzibą 96–200 Rawa Mazowiec-
ka, ul. Jana III Sobieskiego 20, posiadająca decyzję Marszałka Województwa Łódzkie-
go z dnia 30 grudnia 2011 r., znak: ROVI.7243.1.50.2011.AB, w sprawie pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla odzysku, 
zbierania i transportu odpadów, zmienioną decyzją z dnia 10 września 2012 r., znak: 
ROVI.7243.1.35.2012.AB, z dnia 29 listopada 2012 r., znak: ROVI.7243.1.47.2012.AB, 
i z dnia 22 stycznia 2013 r., znak: ROVI.7243.1.11.2013.AB.
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Powyższe decyzje pozwalają/zezwalają Spółce na:
∙ produkcję paliwa alternatywnego;
∙ produkcję brykietu z odpadów biomasy;
∙ produkcję wypełniacza makroniwelacyjnego;
∙ prowadzenie procesów sortowania odpadów;
∙ bioremediację zanieczyszczonej ziemi;
∙ prowadzenie procesów kompostowania odpadów w tzw. rękawach.
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, pismem z dnia 25 październi-

ka 2013 r., znak: ISk.6731.129.2012, poinformował Marszałka Województwa Łódz-
kiego o wynikach kontroli przeprowadzonej na terenie instalacji prowadzonej przez 
CPO Sp. z o.o. z siedzibą 96–200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 1A/53, zlokali-
zowanej w Ossowicach, gm. Cielądz, z których wynikało m.in., że na terenie po byłej 
cegielni, sąsiadującym z terenem, na którym działa Spółka CPO, istnieje wyrobisko 
pokopalniane (po wydobyciu gliny), w którym zostały nielegalnie zdeponowane od-
pady w ilości ok. 2 000 Mg. Do tego wykroczenia przyznała się Spółka CPO, na którą 
Wójt Gminy Cielądz, decyzją z dnia 19.03.2014 r., znak: RG:.6236.3.2013/2014BP, 
na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 21 ze zm.), nałożył obowiązek usunięcia powyższych odpadów z miejsca 
nieprzeznaczonego do ich magazynowania, z terminem realizacji do dnia 31 paździer-
nika 2014 r.

Z uwagi na doniesienie Panów Senatorów, jakie napłynęło do tut. organu, o kolej-
nej nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami na terenie gminy Cielądz, 
przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami na podsta-
wie decyzji administracyjnych wydanych przez Marszałka Województwa Łódzkiego, 
na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), w dniu 2 lipca 2014 r. pracowni-
cy Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Łódzkiego przeprowadzą kontrolę w instalacji zlokalizowanej w miejscowości 
Ossowice, gm. Cielądz, działka nr 88/1, prowadzonej przez CPO Sp. z o.o. z siedzibą 
96–200 Rawa Mazowiecka, ul. Jana III Sobieskiego 20. Przedmiotem kontroli będzie 
przede wszystkim ustalenie obecnego stanu faktycznego w celu określenia kierunku 
dalszych działań w zakresie posiadanych przez marszałka uprawnień, o czym poinfor-
muję w odrębnym piśmie.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w chwili obecnej w miejscowości Ossowice, 
gm. Cielądz trwa kontrola WIOŚ w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach.

Ponadto, Wójt Gminy Cielądz, w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego 
usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania, zdeponowa-
nych w wyrobisku pokopalnianym, również planuje przeprowadzenie kontroli w ra-
mach swojej właściwości.

Z poważaniem 
 
WICEMARSZAŁEK 
Województwa Łódzkiego 
Artur Bagieński
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Odpowiedź 
STAROSTY RAWSKIEGO

Rawa Mazowiecka, 30.06.2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 11 czerwca 2014 r. BPS/043-55-2405-POW/14, do 

którego został dołączony tekst oświadczenia złożonego przez senatora Wojciecha Skur-
kiewicza wspólnie z innymi senatorami podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 
6 czerwca 2014 r., w sprawie legalności działania wysypiska śmieci usytuowanego na 
terenie byłej cegielni w Ossowicach w gminie Cielądz w powiecie rawskim, uprzejmie 
przedstawiam informacje w tej sprawie.

Starosta Rawski w ramach kompetencji nałożonych ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), a następnie usta-
wą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) wy-
dał czterem podmiotom gospodarczym zezwolenia na zbieranie odpadów, każdemu 
na odrębnej części działek nr 87/1 i 88/1 w miejscowości Ossowice. Po powzięciu 
informacji o deponowaniu odpadów w obrębie ww. działek w sposób zagrażający 
ochronie środowiska, Starosta Rawski przeprowadził wizje przedmiotowych działek 
w ramach kontroli stosowania się przez powyższe podmioty do warunków wydanych 
zezwoleń.

W dniu oględzin, tj. 18.06.2014 r. 3-osobowa komisja składająca się z pracow-
ników Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej stwierdziła, że jedna z firm nie rozpoczęła jeszcze planowanej 
działalności, natomiast trzy pozostałe prowadzą zbieranie odpadów wymienionych 
w zezwoleniach. Odpady magazynowane są w sposób przewidziany w zezwoleniach, 
a więc zgodnie z zasadami gospodarki odpadami określonymi obowiązującą ustawą 
o odpadach. Nie stwierdzono zatem w miejscach prowadzenia działalności na podsta-
wie decyzji Starosty Rawskiego magazynowania odpadów w sposób niezgodny z prze-
pisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Odnosząc się do terenu byłej cegielni w Ossowicach informuję, iż Starosta Rawski 
w dniu 12.04.2010 r. udzielił „CPO PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy Sp. jawna” 
Sp. komandytowa z siedzibą w miejscowości Ossowice 13, 96–214 Cielądz, koncesji 
na wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) na ww. terenie z udokumentowanego 
złoża „OSSOWICE” położonego na działce nr 87/1 w miejscowości Ossowice, na czas 
określony, tj. do dnia 11.04.2019 r. W związku z faktem, iż przedmiotowa Spółka nie 
rozpoczęła działalności na podstawie ww. koncesji, organ zgodnie z art. 205 ust. 2 
cytowanej wyżej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2011 r., Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) wszczął z urzędu postępowanie w sprawie 
wygaszenia tejże koncesji. W toku prowadzonego postępowania dokonano wizji w te-
renie, podczas której stwierdzono dwa wyrobiska świadczące o wydobyciu kruszywa. 
Obecny podczas wizji współwłaściciel działki nr 87/1 Pan Kazimierz Budek oświad-
czył, że to on wydobył kruszywo na potrzeby własne. Ustalono zatem, iż wydobycia 
dokonał inny podmiot niż ten, który posiadał koncesję. Następnie Starosta Rawski 
pismem z dnia 19.08.2013 r. powiadomił o tym fakcie Dyrektora Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Kielcach, który zgodnie z przysługującymi mu kompetencjami, wydał 
w dniu 25.10.2013 r. decyzję nakazującą Panu Kazimierzowi Budkowi wstrzymanie 
wydobywania kopaliny. W następstwie Starosta Rawski wszczął z urzędu postępo-
wanie na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy Prawa geologicznego 
i górniczego w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej Panu Kazimierzowi Budkowi 
w związku z wydobyciem kopaliny z naruszeniem wymagań określonych w ww. usta-
wie Prawo geologiczne i górnicze. W konsekwencji w dniu 09.05.2014 r. została wy-
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dana decyzja w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej w kwocie 55 110 zł, od której 
Pan Kazimierz Budek w dniu 27.05.2014 r. wniósł odwołanie i obecnie sprawa toczy 
się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Skierniewicach.

Informuję jednocześnie, iż Starosta Rawski nie wydał żadnego zezwolenia na od-
zysk odpadów w wyrobiskach zlokalizowanych na terenie działki nr 87/1 w miejsco-
wości Ossowice.

Łączę wyrazy szacunku 
 
STAROSTA 
Józef Matysiak

Stanowisko 
WÓJTA GMINY 
CIELĄDZ

Cielądz, 23.06.2014 r.

Panowie Senatorowie 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski 
Zdzisław Pupa

W związku z oświadczeniem Panów Senatorów dotyczącym legalności działania 
podmiotów prowadzących swoją działalność w zakresie gospodarki odpadami na te-
renie byłej cegielni w Ossowicach gm. Cielądz pragnę poinformować, iż żadna z insty-
tucji prowadzących działalność we wskazanej lokalizacji nie posiada zezwolenia na 
składowanie odpadów.

Budząca sprzeciwy mieszkańców działalność dotyczy funkcjonowania firmy 
CPO Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, która to na mocy decyzji Marszał-
ka Województwa Łódzkiego nr ROVI.1.50.2011.AB z dnia 30 grudnia 2011 r. pro-
wadzi swoją działalność na części działki nr 88/1 w zakresie wytwarzania odpadów 
z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla odzysku, zbierania i transportu od-
padów. W decyzji określono jedynie warunki czasowego magazynowania odpadów wy-
twarzanych, zbieranych i przeznaczonych do odzysku.

W tym miejscu pragnę nadmienić, iż powyższa decyzja zawierająca stosow-
ne zezwolenia została wydana mimo negatywnej opinii wójta gminy (postanowienie 
nr RG:6234.5.2011 z dnia 12.12.2011 r.).

W dniu 28 października 2013 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wojewódzkiej In-
spekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach, informujące o wy-
nikach kontroli interwencyjnej przeprowadzonej w CPO Sp. z o.o. Przeprowadzona 
kontrola wykazała między innymi, fakt składowania odpadów w miejscu do tego nie-
przeznaczonym. W dniu 04.11.2013 r. zwrócono się do instytucji kontrolującej o prze-
kazanie materiałów z przeprowadzonej kontroli potwierdzających fakt składowania.

Po otrzymaniu materiałów z kontroli, w dniu 20.11.2013 r. zostało wszczęte po-
stępowanie administracyjne, a następnie wydana decyzja administracyjna w oparciu 
o art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) nakazująca 
firmie CPO Sp. z o.o. usunięcie składowanych odpadów w ilości 1700 Mg i doprowa-
dzenie terenu do stanu pierwotnego. Termin wykonania obowiązku określono do dnia 
31.10.2014 r.
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Bieżący monitoring działalności firmy CPO wykazał, iż podmiot nie przystąpił do 
realizacji obowiązków nałożonych ww. decyzją i prowadzi prace związane z przemiesz-
czaniem mas ziemnych w obrębie wyrobisk poeksploatacyjnych dawnej cegielni. W re-
akcji na te działania poinformowano podmiot o terminie kolejnej kontroli zaplanowa-
nej na dzień 3 lipca 2014 r.

Jeżeli chodzi o inne elementy podnoszone w Państwa oświadczeniu to są one 
przedmiotem postępowań kontrolnych prowadzonych przez inne podmioty, zgodnie 
z posiadanymi kompetencjami.

WÓJT 
mgr Paweł Królak
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, 
Jana Marii Jackowskiego oraz Zdzisława Pupy

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz 
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Prokuratorze!
Jesteśmy zdumieni surowością wyroków orzeczonych wobec młodych 

ludzi, studentów, którzy protestowali przeciwko wykładowi na Uniwersy-
tecie Wrocławskim profesora Baumana, człowieka o bardzo złej przeszłości 
z okresu stalinizmu. Akcja zrozumiałego społecznie i historycznie protestu 
spotkała się z bardzo surowymi konsekwencjami. Otóż sąd wrocławski ska-
zał kilka osób na najsurowsze, przewidziane w przepisach za wykroczenia 
bezwzględne kary aresztu.

To był stanowczy, ale pokojowy protest, podczas którego nie było agresji 
fizycznej, jakiegokolwiek uszczerbku ani szkody. Pomijając moralne racje, 
będące po stronie protestujących, pytamy: czy ich czyn był na tyle społecznie 
szkodliwy, by sąd sięgał po kary z najwyższej półki, by zamykał w więzie-
niu i naznaczał kryminalnym piętnem młodych, wrażliwych społecznie lu-
dzi? Czy to nie urąga standardom demokracji, praw człowieka, że spokojny 
protest spotyka się z najsurowszymi konsekwencjami prawnymi?

Wobec niesłychanie surowego wyroku wrocławskiego sądu, wobec 
krzywdy dotkniętych tym wyrokiem osób protestują tysiące ludzi. W naszym 
przekonaniu są wszelkie podstawy do takiego protestu, bo ten wyrok urąga 
wszelkim zasadom sprawiedliwości, jest pogwałceniem elementarnych za-
sad sprawiedliwości społecznej, jest kpiną z polskiej wolności, w której nie 
ma już miejsca nawet na spokojne wyrażenie dezaprobaty dla osoby, która 
uczestniczyła w stalinowskich represjach i nie powinna udzielać nauk na 
polskich uniwersytetach.

Prosimy, by Pani Rzecznik i Pan Prokurator Generalny wnieśli kasacje 
od tego niesłychanie niesprawiedliwego wyroku.

Z poważaniem   Marek Martynowski 
Wojciech Skurkiewicz  Andrzej Pająk 
Grzegorz Wojciechowski  Jan Maria Jackowski 
Robert Mamątow  Zdzisław Pupa

Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 30.06.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie, złożone przez Pana Senatora Wojciecha Skur-

kiewicza wspólnie z innymi senatorami podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 
6 czerwca 2014 r., uprzejmie informuję, że akta sprawy Sądu Rejonowego dla Wrocła-
wia-Śródmieścia we Wrocławiu dot. protestu studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 
przeciwko wykładowi prof. Baumana, pozostają w dyspozycji sądu w związku z toczą-
cym się postępowaniem odwoławczym.
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Mając na uwadze powyższe ustalenia, aktualnie nie jest możliwe rozpoznanie 
wniosku o kasację, do czasu zakończenia postępowania apelacyjnego.

Po wydaniu przez Sąd Okręgowy prawomocnego orzeczenia, jeżeli nie będzie ono 
zgodne z oczekiwaniami obwinionych, Rzecznik Praw Obywatelskich będzie mógł 
zwrócić się do sądu o akta niniejszej sprawy i dokonać ich analizy pod kątem istnienia 
przesłanek do wniesienia kasacji.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk

Odpowiedź 
ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 11 czerwca 2014 r., nr BPS/043- 

-55-2406-PG/14 oświadczenie Panów Senatorów Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza 
Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, 
Jana Marii Jackowskiego i Zdzisława Pupy złożone na 55. Posiedzeniu Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 6 czerwca 2014 r., dotyczące wniesienia przez Prokuratora 
Generalnego kasacji „od niesłychanie niesprawiedliwych wyroków orzeczonych wobec 
młodych ludzi, studentów, którzy protestowali przeciwko wykładowi profesora Bau-
mana na Uniwersytecie Wrocławskim”, uprzejmie przedstawiam co następuje.

Wyrokiem z dnia 19 maja 2014 r., sygn. akt VI W 4905/13 Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu uznał: Norberta Ch., Oskara Ch., Adama Ch., 
Michała Ć., Grzegorza D., Bartłomieja D., Macieja D., Dawida G., Krzysztofa G., Jaro-
sława K., Piotra M., Piotra M., Piotra M., Roberta M., Damiana N., Piotra N., Wojcie-
cha P., Kamila P., Macieja Rz., Marka Sz., Łukasza W., Romana Z. za winnych tego, 
że w dniu 22 czerwca 2013 r. około godz. 1530 we Wrocławiu, na ul. Uniwersyteckiej 
7–11, podczas rozpoczynającego się wykładu prof. Zygmunta Baumana w Sali Unii 
Europejskiej Wydziału Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wraz 
z innymi osobami, poprzez buczenie, gwizdanie i wykrzykiwanie różnych haseł zakłó-
cali ład i porządek publiczny, tj. o czyn z art. 51 §1 k.w.

Na podstawie art. 51 §1 k.w. Sąd wymierzył kary:
– Norbertowi Ch.  – 3 000 zł grzywny,
– Oskarowi Ch.  – 30 dni aresztu,
– Adamowi Ch.  – 30 dni aresztu,
– Michałowi Ć.  – 20 dni aresztu,
– Grzegorzowi D.  – 2 000 zł grzywny,
– Bartłomiejowi D.  – 1 000 zł grzywny,
– Maciejowi D.  – 5 000 zł grzywny,
– Dawidowi G.  – 20 dni aresztu,
– Krzysztofowi G.  – 20 dni aresztu,
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– Jarosławowi K.  – 3 000 zł grzywny,
– Piotrowi M.  – 2 000 zł grzywny,
– Robertowi M.  – 30 dni aresztu,
– Damianowi M.  – 5 000 zł grzywny,
– Piotrowi N.  – 3 000 zł grzywny,
– Wojciechowi P.  – 1 000 zł grzywny,
– Kamilowi P.  – 5 000 zł grzywny,
– Markowi Sz.  – 30 dni aresztu,
– Łukaszowi W.  – 5 000 zł grzywny,
– Romanowi Z.  – 5 000 zł grzywny.
Wyżej wymienionym wyrokiem Sąd uniewinnił Piotra G., Piotra M., Macieja Rz., 

Piotra M. od popełnienia zarzucanego im czynu z art. 51 §1 k.w. opisanego wyżej.
Jak ustalono na dzień 04 lipca 2014 r. wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia- 

-Śródmieścia we Wrocławiu sygn. akt VI W 4905/13 jest nieprawomocny.
Zgodnie z brzmieniem art. 110 §1 k.p.o.w. Prokurator Generalny może wnieść 

kasację w sprawie o wykroczenie od każdego prawomocnego orzeczenia Sądu kończą-
cego postępowanie. Dlatego też aktualnie brak jest podstaw do podejmowania przez 
Prokuratora Generalnego jakichkolwiek działań w tej sprawie, a w szczególności ba-
dania ww. akt.

W przypadku uprawomocnienia się wyroku, akta sprawy zostaną zbadane w De-
partamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej, a o zajętym stanowi-
sku powiadomię Panią Marszałek odrębnym pismem.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 20.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 11 czerwca 2014 r., numer BPS/043- 

-55-2406-PG/14, przekazujące oświadczenie Panów senatorów Wojciecha Skurkie-
wicza, Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego, 
Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego oraz Zdzisława Pupy, złożone podczas 
55. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2014 r. oraz 
w nawiązaniu do przesłanego Pani Marszałek pisma z dnia 7 lipca 2014 r., sygn. 
PG IV KSK 863/14, uprzejmie informuję, że w Departamencie Postępowania Sądo-
wego Prokuratury Generalnej, po prawomocnym zakończeniu postępowania Sądu 
Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu o sygnaturze VI W 4905/13, 
przeprowadzona została analiza akt tego postępowania.

Akta sprawy zostały poddane analizie w aspekcie istnienia przesłanek uzasadnia-
jących wywiedzenie przez Prokuratora Generalnego nadzwyczajnego środka zaskarże-
nia. W jej wyniku nie stwierdzono naruszenia przez sądy orzekające przepisów prawa 
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materialnego lub procesowego o takim znaczeniu dla prawidłowego rozpoznania spra-
wy i w taki sposób, że mogło to mieć istotny wpływ na treść zapadłych orzeczeń, ani też 
uchybień, stanowiących bezwzględne podstawy zaskarżenia, a tylko zaistnienie tego 
rodzaju naruszeń uzasadniałoby wniesienie kasacji, w rozumieniu art. 111 k.p.s.w.

Lektura akt wykazała, że po wydaniu zakwestionowanego przez Panów senatorów 
wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 19 maja 
2014 r., sygn. akt VI W 4905/13, opisanego w piśmie z dnia 7 lipca 2014 r., skiero-
wanym do Pani Marszałek, obwinieni oraz ich obrońcy złożyli apelacje od tego orze-
czenia. W zwykłych środkach odwoławczych sformułowane zostały zarzuty rażącego 
naruszenia przepisów prawa materialnego, a to art. 51 §1 k.w., błędu w ustaleniach 
faktycznych oraz naruszenia przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia – 
art. 109 §2 k.p.s.w. w zw. z art. 4 k.p.k., art. 5 k.p.k., art. 7 k.p.k., art. 410 k.p.k. oraz 
art. 424 §1 pkt 1 k.p.k. W związku z tym sporządzone zostało pisemne uzasadnienie 
zaskarżonego wyroku.

Analiza treści tego uzsadnienia prowadzi do wniosku, że spełnia ono wymogi for-
malne i merytoryczne, wynikające z art. 82 k.p.s.w. w zw. z art. 424 k.p.k. Sąd orzeka-
jący precyzyjnie przedstawił sposób dokonania ustaleń faktycznych, powołując kon-
kretne dowody, na podstawie których ustalenia te zostały poczynione. W uzasadnieniu 
wyroku precyzyjnie wskazano okoliczności dotyczące zachowania oraz wznoszonych 
okrzyków przez poszczególnych obwinionych podczas inauguracji wykładu „Dylema-
ty socjaldemokracji: od Lassalle’a do płynnej nowoczesności”, przygotowanego przez 
prof. Zygmunta Baumana, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2013 r. w sali Unii 
Europejskiej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W odniesieniu do obwinionego Wojciecha P., Sąd Rejonowy dla Wrocława-Śródmie-
ścia we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku wskazał, że podczas inauguracji wykładu 
znajdował się on za transparentem z napisem „Śląsk Wrocław”, podnosił do góry obie 
ręce z zaciśniętymi pięściami i wykonywał obraźliwe gesty (wystawiał środkowy palec) 
w kierunku osób znajdujących się po lewej stronie auli. Po dokonaniu analizy dowo-
dów sąd przedstawił argumentację prawną odnoszącą się do znamion wykroczenia 
określonego w art. 51 §1 k.w., dochodząc do przekonania, że wskazani w sentencji 
wyroku obwinieni dopuścili się popełnienia czynu polegającego na zakłóceniu ładu 
i porządku publicznego poprzez buczenie, gwizdanie i wykrzykiwanie różnych haseł 
podczas rozpoczynającego się wykładu prof. Zygmunta Baumana w dniu 22 czerwca 
2013 r. Sąd w sposób prawidłowy uzasadnił również rozstrzygnięcie dotyczące unie-
winnienia od zarzutu popełnienia wykroczenia obwinionych Piotra G., Piotra M., Ma-
cieja Rz. oraz Piotra M. i przedstawił motywy, którymi kierował sie przy wymierzaniu 
kar pozostałym obwinionym.

Po rozpoznaniu wniesionych apelacji, wyrokiem z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. 
akt IV Ka 1067/14, Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił zaskarżone orzeczenie w ten 
sposób, że uniewinnił od zarzutu popełnienia wykroczenia obwinionego Wojciecha P. 
oraz dokonał zmiany rodzaju i wysokości kar orzeczonych wobec pozostałych siedem-
nastu obwinionych i tak:

– Norbertowi Ch. wymierzył karę 1.000 złotych grzywny,
– Oskarowi Ch. wymierzył karę 2.000 złotych grzywny,
– Adamowi Ch. wymierzył karę 2.000 złotych grzywny,
– Michałowi Ć. wymierzył karę 2.000 złotych grzywny,
– Grzegorzowi D. wymierzył karę 1.000 złotych grzywny, 
– Bartłomiejowi D. wymierzył karę 500 złotych grzywny,
– Dawidowi G. wymierzył karę 1.000 złotych grzywny,
– Krzysztofowi G. wymierzył karę 1.000 złotych grzywny,
– Jarosławowi K. wymierzył karę 1.000 złotych grzywny,
– Piotorowi M. wymierzył karę 1.000 złotych grzywny,
– Robertowi M. wymierzył karę 2.000 złotych grzywny,
– Damianowi N. wymierzył karę 1.000 złotych grzywny,
– Piotorowi N. wymierzył karę 1.000 złotych grzywny,
– Kamilowi P. wymierzył karę 1.000 złotych grzywny,
– Markowi Sz. wymierzył karę 2.000 złotych grzywny,
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– Łukaszowi W. wymierzył karę 1.000 złotych grzywny,
– Romanowi Z. wymierzył karę 2.000 złotych grzywny,
– Maciejowi D. wymierzył karę 2.000 złotych grzywny.
Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego sporządzone zostało w sposób zgodny 

z przepisami procedury postępowania w sprawach o wykroczenia w tym zakresie, 
a analiza jego treści prowadzi do wniosku, że przeprowadzona kontrola odwoławcza 
była prawidłowa. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w swoich rozważaniach nie pominął 
żadnego ze sformułowanych zarzutów apelacyjnych i wyjaśnił, z jakiego powodu nie 
zostały one uznane za trafne. Nie pominął przy tym okoliczności, dotyczących pre-
zentowanej przez obwinionych negatywnej oceny działalności Zygmunta Baumana w 
latach 40. i 50. ubiegłego stulecia, wyjaśniając jednocześnie, iż realizacja uprawnienia 
do swobodnego prezentowania swoich poglądów nie może dokonywać się w demokra-
tycznym państwie prawa w sposób naruszający ład i porządek publiczny. Sąd odwo-
ławczy stwierdził jednocześnie, że zachowanie obwinionego Wojciecha P., ustalone 
prawidłowo przez sąd meriti, nie może być oceniane w kategoriach naruszenia przepi-
su art. 51 §1 k.w., dlatego też podjął reformatoryjne rozstrzygnięcie o uniewinnieniu 
tego obwinionego. Brak jest podstaw do kwestionowania prawidłowości postępowania 
w tej sprawie.

Niezależnie jednak od tego, że zarzuty sformułowane w oświadczeniu grupy se-
natorów, złożonym podczas 55. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
6 czerwca 2014 r. – wobec przedstawionej powyżej zmiany wyroku sądu pierwszej in-
stancji w tej sprawie – uległy dezaktualizacji, bowiem żadnemu z obwinionych nie wy-
mierzono kary o charakterze izolacyjnym, należy również wyjaśnić, że przepis art. 111 
k.p.s.w. nie uprawnia Prokuratora Generalnego do zaskarżenia prawomocnego orze-
czenia sądu kończącego postępowanie wyłącznie z powodu niewspółmierności kary 
– niezależnie od tego, czy ewentualne zastrzeżenia dotyczą rażącej surowości takiej 
kary, czy też jej rażącej łagodności.

Reasumując należy stwierdzić, iż analiza akt postępowania nie wykazała istnienia 
przesłanek do sformułowania w niniejszej sprawie zarzutów kasacyjnych.

Z wyrazami szacunku 
Robert Hernand 
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 

Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, 
Jana Marii Jackowskiego, Wiesława Dobkowskiego, 

Roberta Mamątowa, Janiny Sagatowskiej, 
Waldemara Kraski oraz Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Oświadczenie w sprawie mieszkańców nieistniejącej miejscowości Gu-
mienice-Straszniów.

Prosimy Pana Prezesa Rady Ministrów o informację na temat możliwości 
skutecznego i zgodnego z prawem rozwiązania problemu mieszkańców gmi-
ny Pierzchnica w powiecie kieleckim, którym to mieszkańcom gmina wpisała 
w dokumentach w pozycji „stałe zameldowanie” miejscowość Gumienice- 
-Straszniów, a nie dopełniła obowiązku przeprowadzenia procedury wyod-
rębnienia takiej miejscowości i utworzenia sołectwa o tej nazwie.

Sprawa dotyczy mieszkańców ponad czterdziestu domów, którzy ad-
ministracyjnie przypisani są do oddalonej o 2 km miejscowości Gumienice, 
a w ich dowodach osobistych od wielu lat figuruje nazwa Gumienice-Strasz-
niów, nazwa uzasadniona i udokumentowana historycznie. Istniejący stan 
jest przyczyną bałaganu i niepotrzebnie utrudnia życie obywatelom, między 
innymi narażając ich na ponoszenie dodatkowych, niezawinionych kosztów. 
Są problemy z wpisami do ewidencji podmiotów gospodarczych, z kontak-
tami z bankami, z podpisywaniem umów, z dostarczaniem korespondencji. 
Władze gminy Pierzchnica nie reagują na składane pisma i wnioski miesz-
kańców o to, by z korzyścią dla nich tę sprawę raz na zawsze skutecznie 
załatwić.

Krzysztof Słoń   Wiesław Dobkowski 
Grzegorz Wojciechowski  Robert Mamątow 
Bogdan Pęk   Janina Sagatowska 
Marek Martynowski  Waldemar Kraska 
Andrzej Pająk   Maciej Klima 
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 11 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Pana Michała Deskura, Sekretarza Stanu w Kan-

celarii Prezesa Rady Ministrów, przy piśmie z dnia 18 czerwca 2014 r. [sygn. SPRM- 
-4813-328-(1)/14] oświadczenie Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia wspólnie z in-
nymi senatorami, złożone podczas 55. posiedzenia Senatu w sprawie mieszkańców 
nieistniejącej miejscowości Gumienice-Straszniów (BPS/043-55-2407/14), uprzejmie 
informuję, co następuje.
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Na wstępie, mając na uwadze istotę przedmiotowego oświadczenia, należy pod-
nieść, że wyjaśnienie wątpliwości, dotyczących zapisu nazwy miejscowości Gumienice- 
-Straszniów w dowodach osobistych znajduje się w gestii resortu spraw wewnętrznych. 
Stosownie bowiem do postanowień art. 29 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 743 z późn. zm.) dział sprawy wewnętrz-
ne obejmuje m.in. sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów. Po-
nadto, w świetle art. 50 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowo-
dach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) zwierzchni nadzór nad 
wykonywaniem zadań wynikających z przepisów danej ustawy dotyczących ewidencji 
ludności w zakresie obowiązku meldunkowego oraz dowodów osobistych sprawuje 
minister właściwy do spraw wewnętrznych. Stąd też, właściwym do przedstawienia 
informacji w ww. zakresie pozostaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że zgodnie z obowiązującymi od 1934 r. 
przepisami prawa, tj. rozporządzeniem (z mocą ustawy) Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficz-
nych oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 94, poz. 850 z późn. zm.), które zastą-
piła ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.), podmioty wykonujące zadania 
publiczne na terytorium RP są obowiązane używać urzędowych nazw miejscowości.

Nazwami urzędowymi i prawnie usankcjonowanymi są wszystkie nazwy zapisa-
ne w Wykazie nazw miejscowości i ich części wprowadzonym w życie rozporządze-
niem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 200), który zastąpił obowiązujący od 1980 r. Wykaz urzędowych nazw miejsco-
wości w Polsce, wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie usta-
lenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. Urz. MAGTiOŚ 
Nr 4, poz. 9).

Zgodnie z Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części, na terenie gminy 
Pierzchnica nazwami urzędowymi są m.in. Gumienice, wieś oraz Straszniów Gumie-
nicki część wsi Gumienice.

Należy również podkreślić, że na terenie gminy Pierzchnica nazwa miejscowości 
w brzmieniu Straszniów Gumienicki funkcjonuje od ok. 1967 roku, co znajduje od-
zwierciedlenie w publikacjach „Spis Miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” 
(Warszawa 1967 r.).

Stosownie do postanowień art. 8 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana 
lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. 
Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji 
publicznej za pośrednictwem wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy 
miejscowości zamieszkanej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić 
w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości w trybie art. 5a ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 
z późn. zm.).

Wniosek powinien zawierać:
1. uchwałę rady gminy w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę lub zniesienie 

urzędowej nazwy, wraz z uzasadnieniem,
2. omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejsco-

wości, której wniosek dotyczy,
3. opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość,
4. mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami miejscowości, będącej przed-

miotem wniosku,
5. informację o kosztach finansowych proponowanej zmiany.
Wniosek składa się ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej 

w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić usta-
lenie, zmiana lub zniesienie urzędowej nazwy. Przesłany wniosek podlega zaopinio-
waniu przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Podczas analizy 
wniosku, członkowie Komisji biorą pod uwagę etymologię i znaczenie proponowanej 
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nazwy, a także warunki geograficzne, kartograficzne i historyczne nazwy miejscowo-
ści. Pozytywnie rozpatrzona zmiana zostaje ujęta w stosownym projekcie rozporzą-
dzenia ministra właściwego ds. administracji publicznej i wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia.

Analiza zmian w nazewnictwie miejscowości wykazała, ze gmina Pierzchnica nie 
przedkładała do ministra właściwego ds. administracji publicznej formalnego wnio-
sku w przedmiocie zmian w nazwach miejscowości.

Z poważaniem 
 
Stanisław Huskowski
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z apelem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego 

w Kołobrzegu w sprawie wsparcia działań związanych z funkcjonowaniem 
największego muzeum wojskowego na Pomorzu zwracam się z uprzejmą 
prośbą o wsparcie realizacji projektów mających na celu dalszy dynamiczny 
rozwój Muzeum Oręża Polskiego oraz ochronę kulturowego dziedzictwa mia-
sta Kołobrzeg.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu to jedno z najbardziej znanych 
muzeów w Polsce. Nieprzerwanie od 1963 r. przyczynia się do gromadzenia 
i ochrony materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego. Dzięki swoim 
bogatym zbiorom i działaniom kulturalnym stanowi ważne miejsce spotkań 
kolejnych pokoleń pasjonatów historii z całej Europy. W swoich zbiorach mu-
zeum posiada unikatowe zabytki przedstawiające historię oręża od wczesne-
go średniowiecza do czasów współczesnych. O wyjątkowości kołobrzeskiego 
muzeum świadczy przede wszystkim bogata kolekcja polskiego munduru 
i uzbrojenia oraz cenne zabytki techniki wojskowej.

Pomysł utworzenia muzeum w Kołobrzegu – symbolicznym miejscu 
walk 1 Armii Wojska Polskiego oraz zaślubin z Bałtykiem w marcu 1945 r. 
– powstał kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Po wielu staraniach 
działaczy społecznych 9 maja 1963 r. została otwarta polska placówka mu-
zealna, która z czasem przyjęła profil historyczno-wojskowy. Z chwilą jej 
powstania zaczęła rozwijać się także kolekcja zabytków oraz poszerzył się 
zakres prowadzonych badań.

Muzeum Oręża Polskiego posiada obecnie trzy oddziały zlokalizowane 
w kilku punktach miasta: Oddział Dzieje Oręża Polskiego, Oddział Historii 
Miasta oraz Kołobrzeski Skansen Morski.

W miarę możliwości finansowych, kadrowych i administracyjnych i dzię-
ki życzliwej postawie samorządu lokalnego i odbiorców udało się wspólnie 
uczynić to muzeum miejscem spotkań otwartym na widza oraz nowoczesną 
edukację. Dostrzegają to przede wszystkim odwiedzający muzeum goście, 
mecenasi kultury – coraz częściej – oraz pozostałe instytucje i organizacje 
tworzące krajobraz kulturalno-społeczny regionu. Z roku na rok zwiększa 
się liczba osób współpracujących; wiele z nich reprezentuje polską naukę 
i kulturę. Podejmowane działania zmierzające do zachowania dziedzictwa 
kulturalnego Pomorza oraz chwały oręża polskiego doceniają licznie odwie-
dzający muzeum turyści. Rocznie muzeum odwiedza około stu dwudziestu 
tysięcy zwiedzających.

Przed kołobrzeską placówką stają obecnie nowe zadania administra-
cyjne i inwestycyjne. Przede wszystkim pragnie ona odzyskać status Mu-
zeum Województwa Zachodniopomorskiego. Pomimo starań i wysiłków 
dyrekcji w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej w 1999 r. 
Muzeum Oręża Polskiego uzyskało status samorządowej instytucji kultu-
ry, której organizatorem jest powiat kołobrzeski. Zdaniem Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego wpływa to niekorzystnie na postrze-
ganie zarówno jego misji, jak i potrzeb w zakresie realizacji celów statuto-
wych. Pomniejszenie rangi jest analogiczne do wysokości przyznawanej 
dotacji na działania misyjne, co wpływa na możliwość realizacji celów 
strategicznych.

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest umożliwienie Muzeum Oręża Pol-
skiego dalszego rozwoju tak, by mogło ono godnie i na równi z innymi muze-
ami działać w sferze kultury i ochrony dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. 
Priorytetowym działaniem jest budowa nowej siedziby. Obecna infrastruktu-
ra, odpowiadająca realiom końca lat siedemdziesiątych, nie spełnia wymo-
gów i warunków współczesnego muzealnictwa. Muzeum w latach realnego 
socjalizmu stało się ofiarą politycznych decyzji bez pokrycia: planowane in-
westycje w budowę nowej siedziby, mimo rozstrzygniętego konkursu archi-
tektonicznego w 1975 r., nie zostały wdrożone, a placówka została pozosta-
wiona bez nadziei na lepsze jutro.
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Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu to niezwykle zasłużona instytu-
cja, która już od ponad pięćdziesięciu lat stoi na straży dziedzictwa kultu-
ralnego i stanowi niekwestionowaną wizytówkę województwa zachodniopo-
morskiego, a poprzez swoje działania promuje również kulturę całego kraju.

Jako senator RP popieram wszystkie działania organizacji pozarzą-
dowych, które swoją pracą przyczyniają się do rozwoju regionu i wzrostu 
atrakcyjności kulturalnej naszego kraju. Do takich organizacji z całą pew-
nością zalicza się Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Ko-
łobrzegu, które ze względu na swoje dotychczasowe działania zasługuje na 
pomoc Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jestem przekonana, że w związku z rangą muzeum i jego miejscem 
w historii należy przeprowadzić wnikliwą analizę zasygnalizowanych pro-
blemów i ująć je w ramach ogólnopolskiego programu promującego polską 
kulturę i dziedzictwo narodowe.

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark

Odpowiedź 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem (BPS/043-55-2408/I4) pani Grażyny Sztark, senatora 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, uprzej-
mie proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w powyższej kwestii.

Pragnę przede wszystkim zaznaczyć, że w pełni podzielam opinię pani senator Gra-
żyny Sztark na temat działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Trudno bo-
wiem nie docenić wspaniałej kolekcji oręża zawierającej przykłady uzbrojenia i mun-
duru, od średniowiecza po współczesność, zbiorów prezentujących rozwój techniki 
wojskowej, czy także ekspozycji historycznej ukazującej dzieje Kołobrzegu. Kolejnym 
wartym uwagi elementem działalności Muzeum jest bardzo bogata oferta edukacyjna 
skierowana do wszystkich grup wiekowych, ze specjalnym uwzględnieniem zajęć de-
dykowanych całym rodzinom.

Należy jednak zaznaczyć, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie jest 
organizatorem Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Organizatorem Muzeum jest 
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 987) w art. 5 ust. 4 nakłada na podmioty tworzące muzeum m.in. 
obowiązek zapewnienia środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju muzeum. Po-
dobnie, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423), 
organizator instytucji kultury jest zobowiązany do zapewnienia środków finansowych 
niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzyma-
nia obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.
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Odnosząc się do sugestii pani senator co do pomocy dla dalszych działań Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
uprzejmie wyjaśniam, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może wspierać 
różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym jedynie poprzez znajdują-
ce się w jego dyspozycji programy. Żaden jednak z Programów Ministra nie przewiduje, 
w związku z powyżej przytoczonymi przepisami, możliwości ubiegania się o wsparcie 
finansowe bieżącej działalności instytucji kultury. Wyczerpujące informacje o Progra-
mach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdują się na stronie internetowej 
pod adresem: www.mkid@gov.pl)

Z poważaniem 
 
MINISTER KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Zdzisława Pupy, 

Bogdana Pęka oraz Waldemara Kraski

skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani Rzecznik!
W odpowiedzi na oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

i innych senatorów, wskazujące na potrzebę wniesienia kasacji w sprawie 
skazanego Grzegorza W., rzecznik praw obywatelskich nierzetelnie i nie-
prawdziwie poinformował marszałka Senatu oraz senatorów o okoliczno-
ściach wspomnianej sprawy.

Rzecznik praw obywatelskich napisała bowiem, że „sąd orzekający 
w pierwszej instancji miał na uwadze zmienne wyjaśnienia oskarżonych, 
pomawiających się w różnych fazach postępowania karnego”. Jest to oczy-
wista nieprawda! Lektura choćby tylko uzasadnień wyroków wydanych wo-
bec Grzegorza W. wskazuje jednoznacznie, że we wskazanej sprawie było 
tylko jedno pomówienie jednego oskarżonego, który raz pomawiał, raz wyco-
fywał pomówienie w stosunku do Grzegorza W. Wzajemnych pomówień na 
żadnym etapie postępowania nie było.

Ta nierzetelna odpowiedź świadczy o tym, że albo rzecznik praw oby-
watelskich nie zapoznała się ze sprawą, albo też z jakichś powodów celowo 
wprowadza senatorów w błąd. Jest to ze strony rzecznik niedopuszczalne 
lekceważenie. Ten z pozoru niewielki błąd uderza w istotę sprawy, w kolej-
nych oświadczeniach domagamy się bowiem reakcji rzecznik na skazanie 
człowieka na surową karę siedmiu lat pozbawienia wolności na podstawie 
jednego, jedynego pomówienia recydywisty, który w dodatku miał w tym po-
mówieniu interes w postaci uzyskania łagodniejszego wymiaru kary. Wielki 
dramat i nieszczęście młodego człowieka, Grzegorza W., polega właśnie na 
tym, że wbrew wszelkim zasadom został on skazany na podstawie bardzo 
wątpliwego, interesownego pomówienia jednego przestępcy.

Niech Pani Rzecznik zada sobie wreszcie trud wejrzenia w tę sprawę i nie 
okłamuje senatorów okrągłymi i – co łatwo wykazać – fałszywymi formułka-
mi. Tam krzywda ludzka aż krzyczy, tylko człowiek pozbawiony wrażliwości 
może tego nie widzieć!

Z poważaniem   Zdzisław Pupa 
Grzegorz Wojciechowski  Bogdan Pęk 
Jan Maria Jackowski  Waldemar Kraska

Odpowiedź 
MARSZAŁKA SENATU

Warszawa, 2 lipca 2014 r.

Szanowny Pan 
Grzegorz Wojciechowski 
Senator RP 
wraz z innymi

W związku z oświadczeniem senatorskim złożonym przez grupę senatorów na 
55. posiedzeniu Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 r. w sprawie skazanego Grzego-
rza W., informuję, iż z uwagą zapoznałem się z przedstawioną sprawą i stwierdzam, że 
wykracza ona poza kompetencje Marszałka Senatu. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej 
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zgodnie z art. 10 Konstytucji opiera się na podziale i równowadze władzy. Senat jako 
władza ustawodawcza, jak również Marszałek Senatu, nie ma kompetencji nadzor-
czych ani kontrolnych w stosunku do władzy sądowniczej. Nie może więc interwenio-
wać w indywidualnych sprawach.

Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich zgodnie z art. 210 Konstytucji jest w swo-
jej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada 
jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.

Bogdan Borusewicz

Odpowiedź 
RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 3.07.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Panów Senatorów: Grzegorza Wojcie-

chowskiego, Jana Marię Jackowskiego, Zdzisława Pupę, Bogdana Pęka i Waldemara 
Kraskę, na 55. posiedzeniu Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r., uprzejmie informuję 
Pana Marszałka, że po zapoznaniu się treścią wyżej wskazanego oświadczenia, Rzecznik 
Praw Obywatelskich nie znalazł podstaw do zmiany stanowiska, w przedmiocie braku 
podstaw do wniesienia kasacji, na korzyść p. Grzegorza W. od prawomocnego wyroku 
Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt IX Ka 1294/10, 
zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2010 r., sygn. 
akt IX K 477/08, na podstawie którego Pan Grzegorz W. został skazany za popełnienie 
przestępstwa z art. 280 §1 k.k. w zw. z art. 158 §2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.

Stanowiska Rzecznika, zawarte w pismach z dnia 7 lutego 2013 r. oraz 29 kwiet-
nia 2013 r., nadał zachowują swą aktualność.

Postawiony przez Panów Senatorów zarzut, iż Rzecznik Praw Obywatelskich nie-
rzetelnie i niezgodnie z prawdą poinformował Marszałka Senatu oraz Państwa Se-
natorów o okolicznościach sprawy Pana Grzegorza W., nie znajduje uzasadnienia, 
zaś użyte przez Panów Senatorów w wyżej wskazanym oświadczeniu sformułowania, 
odnoszące się do Rzecznika Praw Obywatelskich, w istocie naruszają zasadę niezawi-
słości Rzecznika określoną w art. 210 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W szczególności, odnosząc się do stanowiska Panów Senatorów, iż niezgodnie 
z prawdą Rzecznik stwierdził, że „sąd orzekający w pierwszej instancji miał na uwadze 
zmienne wyjaśnienia oskarżonych, pomawiających się w różnych fazach postępowa-
nia karnego”, podczas gdy w tej sprawie nie było sytuacji wzajemnego pomawiania się 
różnych oskarżonych, a jedynie jednostronne i wielokrotnie zmieniane pomówienie 
jednego z oskarżonych, pragnę raz jeszcze wyjaśnić i z całą stanowczością podkreślić, 
iż w udzielonej odpowiedzi w istocie rzeczy chodziło o relacje współoskarżonych, które 
również w zależności od kolejnych faz postępowania ulegały zmianie i uwaga ta doty-
czy nie tylko wyjaśnień p. Krzysztofa M.

Sąd omawiając wyjaśnienia p. Roberta B. wskazał, że oskarżony ten nie potrafił 
wytłumaczyć, dlaczego powiedział Panu Grzegorzowi W. tuż przed zatrzymaniem, że 
obaj są niewinni, że nikt na nich nic nie może mieć, a jak „by co” to mają trzymać się 
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wersji, że nie byli w miejscu popełnienia przestępstwa. Jednocześnie Sąd podkreślił, 
że oskarżony nie dotrzymał umowy z p. Grzegorzem W. i w określonej sytuacji pro-
cesowej doszedł do wniosku, że dla skutecznej obrony rozsądnie będzie przyznać, że 
był na miejscu zdarzenia, choć w innym czasie i w innym charakterze niż wynikało to 
z aktu oskarżenia.

Pragnę podkreślić, że Sąd orzekający w sprawie Pana Grzegorza W. ocenił dowód 
w postaci wyjaśnień oskarżonego Krzysztofa M. w konfrontacji z innymi dowodami 
i nie sposób przyjąć, iż ocena ta była nielogiczna czy też sprzeczna z doświadczeniem 
życiowym.

Uzasadniając swoje stanowisko Sąd I instancji wskazał, że zaprzeczając współ-
sprawstwu pozostałych oskarżonych, p. Krzysztof M. nie wskazał na żadne okolicz-
ności innego niż pierwotnie przedstawionego sposobu realizacji przestępstwa, co 
utwierdza w przekonaniu, że działał pod presją obawy w trakcie konfrontacji z Panem 
Robertem B. i Panem Grzegorzem W. Stąd też, Sąd ten wysnuł konsekwentny i lo-
giczny wniosek, że gdyby pozostali oskarżeni nie mieli ze zdarzeniem nic wspólnego, 
to z pewnością oskarżony opisałby dokładnie inny przebieg zdarzenia, niż czynił to 
od początku postępowania. Sąd pierwszej instancji bardzo szczegółowo przedstawił 
w uzasadnieniu wyroku z czego wynikała zmiana wyjaśnień p. Krzysztofa M.

Nie mogę podzielić również zarzutu Panów Senatorów, iż wyjaśnienia p. Krzyszto-
fa M. nie zostały uwiarygodnione żadnym innym dowodem.

Otóż, Sąd I instancji uznając winę p. Grzegorza W., w sposób przekonujący uza-
sadnił swoje stanowisko. Między innymi wskazał na ścisły związek czasowy pomiędzy 
poszczególnymi zdarzeniami w nocy z 11 na 12 stycznia 2008 r., co po raz kolejny uza-
sadniło przekonanie Sądu, że to oskarżeni dopuścili się zarzucanych im przestępstw. 
Jednocześnie, jak wynika z opinii biegłego G. Lembasa, wielość zadanych uderzeń 
pokrzywdzonemu uprawnia do wniosku, że sprawców było więcej niż jeden.

Wobec powyższego, brak jest argumentów, które wskazywałyby w jakim zakresie 
ocena dowodów dokonana przez Sąd jest sprzeczna z zasadami logicznego rozumowa-
nia, doświadczenia życiowego, czy też wskazaniami wiedzy. Kwestionowanie stanowi-
ska Sądu, nie może sprowadzać się do prezentowania innej wersji zdarzenia.

Brak jest podstaw do zakwestionowania wyrażenia aprobaty przez sąd odwoław-
czy dla uznania przez Sąd I instancji, że wyjaśnienia współoskarżonego Krzysztofa M. 
mogą być uznane za pełnowartościowy dowód, skoro prezentowana przez współoskar-
żonego wersja zdarzenia, której Sąd dał wiarę, nie pozostawała w sprzeczności z inny-
mi dowodami w sprawie, które Sąd obdarzył walorem wiarygodności.

Sąd odwoławczy, rozpoznając apelację obrońcy oskarżonego Grzegorza W., rozwa-
żył w sposób szczegółowy postawione w apelacji zarzuty i odniósł się do nich w sposób 
wyczerpujący. Uzasadniając wyrok w sprawie Grzegorza W. Sąd II instancji w sposób 
kompleksowy, spójny i logiczny wykazał, dlaczego w pełni podzielił ocenę materiału 
dowodowego dokonaną przez Sąd I instancji.

Reasumując, podniesione przez Panów Senatorów zarzuty, nie mogły wpłynąć na 
zmianę stanowiska Rzecznika w sprawie Pana Grzegorza W.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa, Jana Marii Jackowskiego, 

Zdzisława Pupy, Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pęka, 
Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski 

oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 
oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Zapoznaliśmy się z dramatyczną sytuacją mieszkanki Łodzi, pani Jolan-

ty O., która na skutek licznych chorób, w tym zwłaszcza choroby nowotworo-
wej, jest całkowicie niezdolna do pracy i pozbawiona środków do życia. ZUS 
odmówił jej przyznania renty, gdyż nie spełnia warunku wymaganego stażu 
pracy. Prezes ZUS odmówił jej przyznania renty specjalnej, a miejski ośrodek 
pomocy społecznej odmawia jej przyznania zasiłku z uwagi na przekroczenie 
kryterium dochodowego w rodzinie.

Pani O. pozostaje na całkowitym utrzymaniu męża, który pracuje i opie-
kuje się nią w chorobie. Sprawa jest znana Ministerstwu Pracy i Polityki Spo-
łecznej, była bowiem przedmiotem odpowiedzi z 10 kwietnia 2014 r., sygn. 
DPS IX-053-262-1-AG14. W tej odpowiedzi sugerowano pani O., żeby wystą-
piła o alimenty wobec męża. Życzliwi urzędnicy w rozmowach doradzali jej 
nawet, żeby rozwiodła się z mężem, wtedy jako osoba samotna dostałaby 
zasiłek, którego, pozostając w małżeństwie, otrzymać nie może.

Prosimy, by Pan Minister zareagował na tę sytuację. Bardzo sztywne 
stosowanie kryterium dochodowego w rodzinie krzywdzi ludzi pozostają-
cych w małżeństwie, krzywdzi rodziny i prowadzi do swoistej polityki anty-
rodzinnej, sprzecznej z konstytucyjną ochroną małżeństwa i rodziny.

Prosimy, by Pan Minister rozważył tę sytuację pod kątem odpowiedniej ini-
cjatywy legislacyjnej i zmiany przepisów. Prezesa ZUS prosimy zaś, by w tej 
szczególnej sytuacji podjął pozytywną decyzję w sprawie przyznania pani 
Jolancie O. renty na zasadzie wyjątku, w ramach posiadanych przez niego 
uprawnień. W celu ułatwienia dotarcia do akt pani O. podajemy jej nr PESEL.

Z poważaniem   Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski  Bogdan Pęk 
Robert Mamątow  Andrzej Matusiewicz 
Jan Maria Jackowski  Waldemar Kraska 
Zdzisław Pupa   Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 4 lipca 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Wojciechowskie-

go wspólnie z innymi senatorami podczas 55. posiedzenia Senatu RP w sprawie od-
mowy przyznania z MOPS w Łodzi, Pani Jolancie O. z Łodzi, świadczenia pieniężne-
go, z powodu przekroczenia kryterium dochodowego uprzejmie wyjaśniam, że zasady 
i tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).
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Art. 2 ust. 1 tejże ustawy zawiera definicję i wskazuje cel pomocy społecznej w Pol-
sce. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Jej celem jest umoż-
liwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wobec tego pomoc społeczna wkracza w sytuację osób i rodzin wtedy, gdy nie są 
one w stanie pokonać trudności życiowych własnym działaniem. Taka konstrukcja 
przepisu stanowi wskazówkę zarówno dla organów zajmujących się pomocą społeczną 
jak i dla osób ubiegających się o pomoc, że w pierwszej kolejności powinny skorzystać 
z przyznanych im przez przepisy innych ustaw uprawnień, z własnych zasobów mająt-
kowych (pieniężnych i niepieniężnych) oraz z własnych możliwości działania.

Art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy wyraża obowiązek zindywidualizowanego dzia-
łania w celu dostosowania pomocy społecznej do potrzeb i możliwości osób i rodzin 
z niej korzystających.

Natomiast ust. 4 stanowi, że potrzeby osób i rodzin mają być uwzględnione w ta-
kim zakresie, w jakim jest to możliwe, ze względu na cel i możliwości, w tym finanso-
we, pomocy społecznej. Ograniczone środki na świadczenia z pomocy społecznej nie 
mogą być jednak podstawą do dowolności w odmawianiu przyznania świadczeń, jeśli 
osoby i rodziny pozostają w ubóstwie i występuje u nich co najmniej jedna z okolicz-
ności uzasadniających przyznanie pomocy społecznej.

Jednak, jak orzekał Naczelny Sąd Administracyjny, zaspokajanie potrzeb powinno 
być ukierunkowane w pierwszej kolejności na te osoby, które ze względu na całkowity 
brak dochodów lub ich nieznaczną wysokość, bez udzielenia im pomocy nie byłyby 
w stanie egzystować.

Ustawową granicą ubóstwa w Polsce („ustawowym minimum”) jest kwota, któ-
ra zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się 
o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej. Ustawa ta, obowiązują-
ca od 1 maja 2004 r., wprowadziła kryteria uprawniające do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej ustalone w oparciu o próg interwencji socjalnej wyliczony przez 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla różnych typów gospodarstw domowych.

Na podstawie art. 8 ww. ustawy prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecz-
nej ustala się przez porównanie dochodu osoby lub rodziny z odpowiednim kryterium 
dochodowym. Od dnia 1 października 2012 r. dla osoby samotnie gospodarującej kry-
terium dochodowym jest dochód nieprzekraczający kwoty 542 zł, dla osoby w rodzinie 
– kwoty 456 zł, dla rodziny – sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Obok kryterium dochodowego powinien wystąpić co najmniej jeden z powodów 
wymienionych w art. 7 pkt 2–15 (np. niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka cho-
roba, bezrobocie itd.).

Jednak przepisy ustawy o pomocy społecznej przewidują możliwość udzielenia 
pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie 
o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Ponadto niektóre świadczenia 
niepieniężne pomocy społecznej świadczone są bez względu na dochód zainteresowa-
nych. Na podkreślenie zasługuje to, że szereg świadczeń pomocy społecznej przyzna-
wanych jest nie tylko z powodu niedostatków finansowych, ale także po rozpoznaniu 
pojawienia się ryzyka socjalnego uzasadniającego udzielenie pomocy społecznej. Jed-
nym z ważnych powodów, które wymienia się w art. 7 ustawy w szczególności, jest 
długotrwała lub ciężka choroba.

Działania pomocy społecznej zatem mogą być działaniami elastycznymi, dosto-
sowanymi do aktualnej sytuacji bytowej osób i rodzin, inicjowanymi nie tylko przez 
niedostatek finansowy, ale także przez pojawianie się różnorakich ryzyk socjalnych, 
przy czym istnieje prawna możliwość udzielania skutecznej pomocy społecznej także 
w sytuacjach wyjątkowych, gdy posiadany dochód przekracza przewidziane prawem 
progi dochodowe.

Przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej istotne znaczenie ma też 
fakt wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania z innymi osobami. Pracownik so-
cjalny posiada uprawnienia do przeprowadzenia rozpoznania sytuacji osoby lub ro-
dziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad ten przeprowadza się 
w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. 
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Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad może domagać się od oso-
by lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie 
majątkowym. Art. 103 ustawy o pomocy społecznej upoważnia kierownika ośrodka 
pomocy społecznej i kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do zawarcia 
umowy z małżonkiem i krewnymi osoby ubiegającej się o pomoc. Umowa taka wy-
stępuje w dwóch formach: jest to alimentowanie członka rodziny poprzez udzielanie 
mu pomocy finansowej bezpośrednio lub też przez ponoszenie odpłatności za pobyt 
w domu pomocy społecznej.

Pierwsza z wymienionych umów funkcjonuje w systemie pomocy społecznej od 
dawna, służy ona dobrowolnemu określeniu wysokości pomocy dla osoby występują-
cej o przyznanie świadczenia. Osoby wymienione w przepisie to osoby, które zgodnie 
z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zobowiązane są do dostarczania 
środków utrzymania członkowi rodziny. W wypadku odmowy alimentacji osoby zwra-
cającej się o pomoc przez osoby wymienione w art. 103 (małżonek, zstępni, wstępni), 
kierownik ośrodka pomocy społecznej stosownie do okoliczności, może skorzystać 
z uprawnienia wystąpienia do sądu z powództwem o roszczenia alimentacyjne na 
podstawie art. 110 ust. 5 ustawy.

W odpowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DPS-IX-053-262-l-AG/14 
z 10 kwietnia 2014 r. poinformowano Panią O. na ten temat odnosząc się do treści Jej 
pisma, natomiast nie sugerowano, żeby wystąpiła o alimenty wobec męża. Pracownicy 
Ministerstwa nie posiadają żadnej dokumentacji w sprawach indywidualnych i nie 
mają uprawnień do rozpatrywania konkretnych spraw z zakresu pomocy społecznej. 
Zatem urzędnicy tut. resortu nie nakłaniają do podejmowania określonych działań 
przez osoby, które zwracają się o pomoc w rozwiązaniu ich problemów.

Pracownicy poszczególnych departamentów, w tym Departamentu Pomocy i Inte-
gracji Społecznej mają obowiązek udzielania odpowiedzi na skargi, listy i wnioski oby-
wateli, wyjaśniają kwestie poruszone w pismach i przekazują informacje na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa (a w przypadku skarg wskazują organy właściwe do 
ich rozpatrzenia lub przesyłają do organu właściwego).

Pragnę także podkreślić, że biorąc pod uwagę trudną sytuację życiową przedsta-
wioną w liście Pani Jolanty O., Zastępca Dyrektora ww. Departamentu, tym samym 
pismem nr DPS-IX-053-262-1-AG/14 z 10 kwietnia br. zwróciła się z prośbą do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi o rozważenie możliwości przyznania zain-
teresowanej stosownego wsparcia, zgodnie z zasadami ustawy o pomocy społecznej.

Z odpowiedzi MOPS w Łodzi, którą Departament otrzymał w maju br. wynika, że 
Pani O. została objęta pomocą finansową w kwietniu 2014 r. w formie bezzwrotnego 
specjalnego zasiłku celowego. Ponadto udzielono pomocy w formie pracy socjalnej: 
przeprowadzono rozmowę na temat możliwości wystąpienia o dodatek mieszkanio-
wy, ponownego złożenia wniosku o rentę i poinformowano o możliwości skorzystania 
z bezpłatnych porad prawnych, a także udzielono psychicznego wsparcia.

Natomiast odnośnie do wprowadzenia zmian w ustawie o pomocy społecznej prze-
kazuję, że planowane są zmiany w tym zakresie, ponieważ zmieniająca się sytuacja 
społeczno-gospodarcza oraz ewolucja potrzeb społecznych, w tym oczekiwań osób 
i rodzin zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych przyczynia się do stawiania przed syste-
mem pomocy społecznej nowych wyzwań.

Opracowane zostały już założenia do zmian w ustawie o pomocy społecznej. Pro-
pozycja nowych rozwiązań prawno-ekonomicznych w ustawie o pomocy społecznej za-
kłada wprowadzenie zmian, dzięki którym odbiorca systemu pomocy społecznej stanie 
się jego podmiotem – będzie miał większy niż dotychczas wpływ na pokonanie swojej 
trudnej sytuacji życiowej. Założeniem jest, aby przyznawane świadczenia odpowiada-
ły rzeczywistym potrzebom klientów pomocy społecznej, a zastosowane mechanizmy 
bardziej mobilizująco i aktywizująco wpływały na ich postawy.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Elżbieta Seredyn
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Odpowiedź 
PREZESA ZAKŁADU 
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 11.06.2014 r., znak: BPS/043-55-2410- 

-ZUS/14, w sprawie Pani Jolanty O., uprzejmie wyjaśniam.
Z treści art. 83 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-

duszu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że Prezes Zakładu może przyznać świad-
czenie w drodze wyjątku osobom ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom 
rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaga-
nych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na 
całkowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub innej działalności objętej 
ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do świadczeń w nim przewidzianych 
przysługuje w przypadku łącznego spełnienia określonych w nim warunków. Brak 
choćby jednego z nich wyklucza możliwość przyznania tego świadczenia. Ponadto po-
wołany przepis art. 83 ustawy może być zastosowany tylko do sytuacji wyjątkowych, 
gdy wskutek szczególnych okoliczności nie zostały spełnione warunki wymagane do 
uzyskania świadczenia w trybie zwykłym.

Sprawa uprawnień Pani Jolanty O. do renty z tytułu niezdolności do pracy w try-
bie wyjątku była przedmiotem szczegółowej oceny w sierpniu 2013 r., a następnie 
w październiku 2013 r. Głównym powodem decyzji odmawiającej przyznania świad-
czenia w drodze wyjątku było ustalenie, że przerwy w ubezpieczeniu – w wyniku któ-
rych zainteresowana nie spełniła warunków do świadczenia w trybie zwykłym – nie 
były spowodowane szczególnymi okolicznościami.

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęty jest pogląd, iż za szczególną 
okoliczność, na potrzeby stosowania art. 83 ustawy, uważa się wyłącznie zdarzenie 
lub trwały stan wykluczający aktywność zawodową konkretnej osoby z powodu nie-
możności przezwyciężenia ich skutków. Podkreślenia wymaga, iż okolicznością szcze-
gólną może być jedynie zdarzenie bądź trwały stan o charakterze zewnętrznym, obiek-
tywnym i niezależnym od woli danej osoby.

Należy wskazać, że w okresach przerw w ubezpieczeniu Pani Jolanta O. nie miała 
orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy, nie zaistniały również żadne inne szcze-
gólne okoliczności, które w sposób obiektywny uniemożliwiły zainteresowanej konty-
nuowanie ubezpieczenia i spełnienie warunków wymaganych do przyznania świad-
czenia na zasadach ogólnych.

Dodaję, że we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zainteresowana oświad-
czyła, iż w okresach przerw w podleganiu ubezpieczeniu pracowała bez zgłoszenia do 
ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wykonywanie pracy bez zgłoszenia do ubez-
pieczenia społecznego, nie może być traktowane jako okoliczność usprawiedliwiającą 
brak uzyskania uprawnień do świadczenia. Fakt ten nie może być uznany za zdarze-
nie wyjątkowe i niezależne od ubezpieczonego w rozumieniu okoliczności szczególnej 
z art. 83 ustawy.

Ponadto w sprawie niespełniona została przesłanka braku niezbędnych środków 
utrzymania. Dochód przypadający na 1 osobę w rodzinie wnioskodawczyni w sierpniu 
2013 r. wynosił: 1429,03 zł brutto i przekraczał wysokość najniższej emerytury, która 
od 1.03.2013 r. wynosiła 831,15 zł brutto. Od 1.03.2014 r. wysokość najniższej eme-
rytury wynosi 844,45 zł brutto.

Podkreślenia wymaga, iż pojęcie „braku niezbędnych środków utrzymania” – jako 
jedna z przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia w drodze wyjątku – nie 
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jest zdefiniowane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Na potrzeby rozpatrzenia wniosku o świadczenie w drodze wyjątku posiada-
ne środki utrzymania oceniane są na tle wysokości najniższej emerytury.

W ugruntowanym orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęty jest pogląd, że 
kwota przekraczająca wysokość najniższej emerytury, przypadająca miesięcznie na 
jedną osobę w rodzinie, może zostać uznana za środki niewystarczające na zaspokoje-
nie wszystkich potrzeb osoby zainteresowanej, jednakże nie pozwala na stwierdzenie, 
że osoba ta nie posiada niezbędnych środków utrzymania (por. wyrok NSA z dnia 
30.05.2008 r., sygn. akt I OSK 137/08).

Z uwagi na powyższe, decyzją z dnia 23.08.2014 r. odmówiono zainteresowanej 
przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku. Następnie decyzją 
z dnia 18.10.2013 r. utrzymano w mocy decyzję odmowną, bowiem po wnikliwym 
przeanalizowaniu wszystkich okoliczności sprawy, pod kątem przesłanek wynikają-
cych z art. 83 powołanej ustawy, nie znaleziono uzasadnienia do przyznania wniosko-
wanego świadczenia.

Od decyzji z dnia 18.10.2013 r., zainteresowanej przysługiwało prawo wniesienia 
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od 
dnia jej doręczenia, z którego ww. nie skorzystała. Wobec powyższego decyzja stała 
się ostateczna.

Obecnie nie przedstawiono żadnych nowych okoliczności faktycznych lub dowo-
dów, które nie były znane przy wydawaniu ww. decyzji. Biorąc powyższe pod uwagę, 
w obecnym stanie prawnym i faktycznym, nie znajduję podstaw do zmiany stanowi-
ska wyrażonego w powyższej decyzji.

Uprzejmie wyjaśniam, iż podnoszona przez zainteresowaną okoliczność niepro-
wadzenia z mężem wspólnego gospodarstwa domowego, nie znajduje potwierdzenia 
w aktach sprawy. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż małżeństwo Pani Jolanty O. 
z Panem Dariuszem O. nie zostało rozwiązane wyrokiem sądowym i zainteresowana 
nie pozostaje w separacji orzeczonej przez sąd.

Zgodnie z art. 23 i 27 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz. U. z 1964 r., nr 9, poz. 59 ze zm.), jak również z ugruntowanym orzecznictwem 
sądowym ww. okoliczność nie zwalnia męża zainteresowanej z obowiązków wynikają-
cych z założenia rodziny, tj. pomocy w zaspokajaniu potrzeb rodziny, polegającej na 
osobistych staraniach i pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Małżonkowie 
są zobowiązani do wzajemnej pomocy (por. postanowienie NSA z dnia 06.10.2004 r., 
sygn. akt GZ 71/04). Obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania po-
trzeb rodziny powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i gaśnie z chwilą jego ustania 
bądź unieważnienia.

Dostrzegam i w pełni rozumiem trudną sytuację życiową, w jakiej znajduje się 
Pani Jolanta O., jednakże sama bardzo trudna sytuacja materialna nie może stanowić 
podstawy do przyznania świadczenia z ubezpieczeń społecznych, jeżeli nie ma to od-
zwierciedlenia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Świadczenie w dro-
dze wyjątku nie jest bowiem świadczeniem socjalnym przyznawanym według potrzeb, 
nawet gdy potrzeby te są uzasadnione.

Z poważaniem 
 
z up. PREZESA ZAKŁADU 
Członek Zarządu 
Elżbieta Łopacińska
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 

Bogdana Pęka oraz Andrzeja Matusiewicza

skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego Roberta Dziwińskiego, 
do głównego inspektora ochrony środowiska Andrzeja Jagusiewicza 
oraz do generalnego dyrektora ochrony środowiska Michała Kiełszni

Szanowni Panowie!
Zwracamy się z prośbą o informacje odnośnie do prawidłowości dzia-

łania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w zakresie wydania 
zgody na inwestycję polegającą na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii 
Komórkowej Centertel Sp. z o.o. na działce nr ewid. 305 obręb 31 Ossa 1, po-
łożonej w gminie Biała Rawska, w powiecie rawskim – decyzja nr 370/2013 
z 2 września 2013 r.

Jak wynika z informacji mieszkańców miejscowości Ossa, zasadne wąt-
pliwości budzi kilka faktów. Otóż dyrektor Wydziału Środowiska, Architek-
tury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, wyda-
jący decyzję nr 370/2013, naruszył m.in. interes społeczny, nieprawidłowo 
określając zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Naruszył 
tym samym przepisy ustawy o ochronie środowiska i ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska, a także ład przestrzenny i zasady kształtowania polityki 
przestrzennej samorządu terytorialnego w nawiązaniu do ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. z późn. zm. Nie uwzględnił ewentualnych zagrożeń i ne-
gatywnego wpływu inwestycji na zdrowie i życie ludzi, gdyż w odległości 
54 m (!) od masztu są nieruchomości, a to narusza przepisy kodeksu cywil-
nego, w szczególności art. 140, 143, 144.

Ponadto zasadne zastrzeżenia co do potrzeby inwestycji nasuwa fakt, iż 
w odległości około 200 m znajduje się podobny maszt z nadajnikami, a jego 
szkodliwy wpływ mieszkańcy odczuwają już teraz. Drugi maszt może nasilić 
te negatywne objawy. Poza tym działka, na której planowana jest inwesty-
cja, jest położona nieopodal rzeki, w pobliżu lasu, w cichej okolicy, która 
z natury powinna być atrakcyjna, czyli posiadać odpowiednią wartość. Po 
wybudowaniu kolejnego masztu z nadajnikami straci ona na wartości nie 
tylko przyrodniczej, ale i materialnej, tak jak działki znajdujące w najbliż-
szym sąsiedztwie.

Reasumując, umotywowane i racjonalne obiekcje mieszkańców i na-
sze budzi zarówno sposób, jak i tryb wydania decyzji zezwalającej na tę 
inwestycję.

Prosimy o wyjaśnienia w zakresie podstaw prawnych i zasad przed-
miotowej kwalifikacji, jak i w zakresie podobnych inwestycji pod kątem ich 
oddziaływania na środowisko i mieszkańców.

Prosimy Panów o natychmiastowe podjęcie działań i poinformowanie nas 
o wynikach przeprowadzonych postępowań wyjaśniających i kontrolnych.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Bogdan Pęk 
Andrzej Matusiewicz
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Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2014.06.18

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W nawiązaniu do pisma Pani Marszałek z dnia 11.06.2014 r. (data wpływu: 

13.06.2014 r.), znak: BPS/043-55-2411-GINB/14 dotyczącego oświadczenia senatora 
Grzegorza Wojciechowskiego złożonego wspólnie z innymi senatorami podczas 55. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 06.06.2014 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę 
stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. 305 obręb 31 w miejscowości 
Ossa, uprzejmie informuję, że w poruszonej sprawie istnieje konieczność uzyskania 
wyjaśnień z terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej. W tym 
celu wystąpiłem do Wojewody Łódzkiego o ustosunkowanie się do wystąpienia oraz 
przekazanie informacji.

Niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych informacji poinformuję Panią Marszałek 
o zapadłych ustaleniach i podjętych działaniach.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO 
Zastępca Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego 
Paweł Ziemski

Załącznik 
Pismo GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2014.06.18

Pani 
Jolanta Chełmińska 
Wojewoda Łódzki

Uprzejmie informuję Panią Wojewodę, że w dniu 13.06.2014 r. wpłynęło do mnie 
przekazane przez Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczenie sena-
tora Grzegorza Wojciechowskiego złożone wspólnie z innymi senatorami podczas 
55. posiedzenia Senatu RP w dniu 06.06.2014 r. dotyczące wydania pozwolenia 
na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. 305 obręb 31 
w miejscowości Ossa.
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Przekazując w załączeniu kopię przedmiotowego oświadczenia uprzejmie proszę 
o ustosunkowanie się do wystąpienia oraz przekazanie informacji w zakresie przed-
miotowej inwestycji.

Z uwagi na konieczność udzielenia odpowiedzi Pani Marszałek, proszę o potrakto-
wanie sprawy jako pilnej.

z upoważnienia 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO 
Zastępca Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego 
Paweł Ziemski

Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2014.07.17

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W nawiązaniu do pisma Pani Marszałek z dnia 11.06.2014 r., znak: BPS/043- 

-55-2411-GINB/14, oraz pisma z dnia 18.06.2014 r., znak: DPR/INN/070/29/2014, 
dotyczących oświadczenia senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożonego wspólnie 
z innymi senatorami podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 06.06.2014 r. w spra-
wie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, uprzejmie 
przedstawiam następujące informacje.

Z przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego wyjaśnień wynika, że w dniu 
02.07.2014 r. Wojewoda Łódzki wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nie-
ważności decyzji Starosty Rawskiego z dnia 02.09.2013 r., Nr 370/2013, udzielającej 
pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. 305 
obręb 31 Ossa 1 gmina Biała Rawska.

Odnosząc się zaś do informacji o istnieniu na pobliskim terenie podobnego obiek-
tu budowlanego Wojewoda Łódzki wyjaśnił, że w okresie istnienia Starostwa Powia-
towego w Rawie Mazowieckiej (w latach 1999–2014), z wyjątkiem ww. decyzji z dnia 
02.09.2013 r., nie były wydawane decyzje o pozwoleniu na budowę stacji bazowych 
telefonii komórkowej w okolicy stacji bazowej określonej w ww. pozwoleniu. Wobec 
powyższego, pismem z dnia 30.06.2014 r. Wojewoda Łódzki zwrócił się do Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o przeprowadzenie w przedmiotowej 
sprawie czynności kontrolnych.

Kolejne informacje w przedmiotowej sprawie przekażę Pani Marszałek niezwłocz-
nie po ich uzyskaniu.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Dziwiński



55. posiedzenie Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r.126

Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2014.10.24

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
Nawiązując do pisma Pani Marszałek z dnia 11.06.2014 r., znak: BPS/043-55- 

-2411-GINB/14, oraz pisma z dnia 17.07.2014 r., znak: DPR/INN/070/29/2014, 
dotyczących oświadczenia senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożonego wspólnie 
z innymi senatorami podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 06.06.2014 r. w spra-
wie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, uprzejmie 
przedstawiam dodatkowe wyjaśnienia.

W poruszonej sprawie Wojewoda Łódzki stwierdził1) nieważność decyzji2) Starosty 
Rawskiego, udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 
na działace nr ewid. 305 obręb 31 Ossa 1 gmina Biała Rawska. W związku z wnie-
sionym3) odwołaniem, prawidłowość decyzji organu wojewódzkiego zostanie zweryfi-
kowana przez organ centralny. O wynikach postępowania odwoławczego poinformuję 
Panią Marszałek.

Odnosząc się zaś do sprawy istnienia na pobliskim terenie stacji bazowych telefo-
nii komórkowej w okolicy stacji bazowej określonej w ww. pozwoleniu wyjaśniam, że 
w wyniku czynności kontrolnych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ra-
wie Mazowieckiej ustalił, że na działkach nr ewid. 305 i 306 znajdował się tymczasowy 
maszt telefonii komórkowej. W dniu 26.08.2014 r. stwierdzono wykonanie rozbiórki 
masztu, który jak wynika z oświadczenia właściciela nieruchomości, stanowił rezerwę 
dla nowotworzonej stacji bazowej telefonii komórkowej.

Z wyrazami szacunku 
 
GŁÓWNY INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO 
Robert Dziwiński

1) decyzja z dnia 22.09.2014 r., Nr 299/2014;
2) decyzja z dnia 02.09.2013 r., Nr 370/2013;
3) pismo z dnia 16.10.2014 r., znak: IA-II.7840.223.2014.JR.



55. posiedzenie Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r. 127

Odpowiedź 
ZASTĘPCY GŁÓWNEGO ISNEPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 26 czerwca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 11 czerwca 2014 r. znak: BPS/043-  

-55-2411-GIOŚ/14 dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Woj-
ciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 55. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 6 czerwca 2014 r., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie 
stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. na działce nr ewid. 
305 obręb 31 Ossa 1, położonej w gminie Biała Rawska, w powiecie rawskim oraz 
odnośnie do istniejącego masztu telefonii komórkowej z nadajnikami w odległości 
ok. 200 m od ww. inwestycji, uprzejmie informuję.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie jest organem właściwym do oceny de-
cyzji Starosty Rawskiego z dnia 2 września 2013 r. nr 370/2013 udzielającej pozwo-
lenia na budowę stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. na 
działce nr ewid. 305 obręb 31 Ossa 1. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm), organem admini-
stracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty, jest 
wojewoda.

Dodatkowo należy wskazać, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wo-
jewódzcy inspektorzy ochrony środowiska nie uczestniczą w procesie przygotowania 
przedsięwzięcia do realizacji. W sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie 
stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. na działce nr ewid. 
305 obręb 31 Ossa 1, jak wynika z treści ww. oświadczenia, senator Grzegorz Woj-
ciechowski wspólnie z innymi senatorami, wystąpili również do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Jednocześnie pragnę zapewnić Pana Marszałka, że zagadnienie negatywnego od-
działywania na środowisko istniejących nadajników telefonii komórkowej zlokalizowa-
nych w m. Ossa, będzie przedmiotem kontroli Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska, połączonej z pomiarami pól elektromagnetycznych, która zosta-
nie przeprowadzona w lipcu 2014 r. Po zakończeniu przedmiotowej kontroli, o doko-
nanych ustaleniach poinformuję niezwłocznie Pana Marszałka odrębnym pismem.

Z poważaniem 
 
z-ca GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
mgr inż. Roman Jaworski



55. posiedzenie Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r.128

Odpowiedź 
ZASTĘPCY GŁÓWNEGO ISNEPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 28 sierpnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do mojego pisma z dnia 26 czerwca 2014 r. znak: DIiO/4130/13- 

-07/325/2014/jse, stanowiącego odpowiedź na pismo Pana Marszalka z dnia 
11 czerwca 2014 r. znak: BPS/043-55-2411-GIOŚ/14 dotyczące oświadczenia zło-
żonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami 
podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 r., przekazuję informację 
o ustaleniach kontroli stacji bazowych telefonii komórkowej w miejscowości Ossa 1, 
przeprowadzonej w lipcu 2014 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Łodzi – Delegaturę w Skierniewicach.

Podczas kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi – Delega-
tura w Skierniewicach ustalił, że na działce o nr ewid. 305 obręb 31 Ossa 1, gmina 
Biała Rawska, zlokalizowane są dwa maszty telefonii komórkowej, oddalone od siebie 
o ok. 20 m.

Operatorem anten na maszcie nr 1 o konstrukcji stalowej jest Polska Telefonia 
Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa. Na maszcie 
zamontowano następujące urządzenia nadawczo-odbiorcze:

– jedna antena radiolinii – 23 GHz,
– trzy anteny sektorowe – 900/2100 MHz.
Operatorami anten na maszcie nr 2 o konstrukcji betonowej są firmy: Polkomtel, 

Orange i Play. Na maszcie zamontowano następujące urządzenia nadawczo-odbiorcze:
– dwie anteny radiolinii,
– sześć anten sektorowych.
W trakcie kontroli WIOŚ w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach przeprowadził 

pomiary pól elektromagnetycznych emitowanych przez obydwie ww. stacje bazowe 
telefonii komórkowej w 11 punktach pomiarowych zlokalizowanych w większości przy 
budynkach mieszkalnych w miejscowości Ossa (w odległości od 75 m do 550 m od 
stacji bazowych), wyznaczonych z uwzględnieniem kierunków promieniowania po-
szczególnych anten, zarówno sektorowych, jak i radiolinii. Wyniki przedmiotowych 
pomiarów nie wykazały przekroczenia dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej 
pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m oraz dopuszczalnej wartości gęstości 
mocy pola elektromagnetycznego wynoszącej 0,1 W/m2, określonych w rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania do-
trzymania tych poziomów (Dz. LT. Nr 192 poz. 1883).

Z poważaniem 
 
z-ca GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
mgr inż. Roman Jaworski
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Odpowiedź 
GENERALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 14.07.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: BPS/043-55-2411-GDOŚ/14, 

przekazujące oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marii Jac-
kowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pęka i Andrzeja Matusiewicza, złożone 
na 55. posiedzeniu Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r., z prośbą o przekazanie infor-
macji na temat prawidłowości działań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 
w zakresie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sta-
cji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. na działce nr ewid. 305 
obręb 31 Ossa 1, położonej w gminie Biała Rawska, w powiecie rawskim, uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.), dalej ustawy 
ooś, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja przed-
sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mo-
gących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przepro-
wadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na 
podstawie art. 63 ust. 1 tej ustawy. Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
2010.213.1397). Dla realizacji przedsięwzięć wymienionych w ww. akcie wykonaw-
czym konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z ustaleń tutejszego organu wynika, iż Starosta Rawski wydał w dniu 2 września 
2013 r., decyzję nr 370/2013, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej 
budowę stacji telefonii komórkowej tj. wieża typu H=40, ruszt sześciopolowy, ogro-
dzenie stacji na działce nr ewid. 305, obręb 31 Ossa 1, gm. Biała Rawska, zgodnie 
z wnioskiem inwestora. Zamierzenie tego rodzaju nie jest wymienione w rozporządze-
niu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, zatem nie wymaga ono uzyskania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach. W konsekwencji, Generalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska nie jest organem właściwym do przeprowadzania postępowań wyjaśniających 
ani kontrolnych w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
GENERALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
z-ca Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska 
Piotr Otawski
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do ministra pracy polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z ukazaniem się założeń do ustawy o zmianie ustawy o reha-

bilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które zostały przed-
stawione przez POPON podczas konferencji zorganizowanej 8 maja w Sena-
cie, bardzo proszę o stanowisko Pana Ministra co do następujących kwestii.

1. Czy proponowana we wspomnianych założeniach likwidacja dodat-
kowego dziesięciodniowego urlopu dla osób ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności:

a) zyskała akceptację i poparcie rządu;
b) jest zgodna – zdaniem Pana Ministra – z art. 2 i art. 69 konstytucji?
2. Czy proponowana w założeniach likwidacja indywidualnych progra-

mów rehabilitacji:
a) zyskała akceptację i poparcie rządu;
b) jest zgodna – zdaniem Pana Ministra — z art. 2 i art. 69 konstytucji?
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem praw-

nym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej – co do praw 
nabytych.

Art. 69. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie 
z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy 
oraz komunikacji społecznej.

Alicja Zając

Odpowiedź

Warszawa, 3.07.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 11 czerwca 2014 r. (znak: BPS/043- 

-55-2412/14) oświadczenie złożone przez Panią Senator Alicję Zając podczas 55. posie-
dzenia Senatu RP dotyczące założeń do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przygotowanych przez 
Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśniam, że 
resort pracy z uwagą zapoznał się z propozycjami przedstawionymi przez POPON.

Odnosząc się natomiast do kwestii poruszonych w pytaniach Pani Senator pragnę 
zaznaczyć, że nie wydaje się, aby całkowita likwidacja indywidulanych programów 
rehabilitacji oraz pozbawienie osób niepełnosprawnych możliwości korzystania z pra-
wa do dodatkowego wypoczynku były zasadne. Niemniej przedstawione przez Polską 
Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych propozycje, na etapie opracowy-
wania założeń do nowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych, zostaną pod-
dane gruntownej analizie.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z niepokojącymi informacjami na temat likwidacji polskich 

placówek dyplomatycznych w Kanadzie zwracam się z zapytaniem o przed-
stawienie racjonalnych powodów prowadzenia tak drastycznej polityki przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Konsulat w Montrealu obok konsulatu w Vancouver staje się kolejną 
ofiarą projektu zwanego „racjonalizacją sieci polskich placówek”. Niestety 
w obu przypadkach dochodzi do podobnych zaniedbań ze strony minister-
stwa. Brak konsultacji z przedstawicielami Polonii, lekceważenie apeli i pro-
testów, a także tworzenie barier w prowadzeniu dialogu pomiędzy zaintere-
sowanymi stronami nie sprzyja wizerunkowi naszego państwa za granicą. 
Działania te prowadzą do niepotrzebnych konfliktów, które mogą skutkować 
zaburzeniem prawidłowego działania polskich instytucji. Niepokojący jest 
również fakt pogłębiającego się braku zaufania przedstawicieli instytucji po-
lonijnych wobec MSZ. Polityka prowadzona przez resort wydaje się nieprze-
myślana i niespójna. Likwidacje placówek dyplomatycznych oraz decyzje 
o sprzedaży budynków to działania doraźne, w których brak jakiejkolwiek 
długofalowej wizji i strategii rozwoju.

W związku z przytoczonymi wyżej argumentami proszę o informację, ja-
kie są motywy działania ministerstwa, czy mają one na celu realizację okreś-
lonych celów zgodnych z opracowaną wcześniej strategią.

Proszę również o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie współ-
pracy ze środowiskiem polonijnym podczas podejmowania tak ważnych 
decyzji jak likwidacja bądź przeniesienie placówki dyplomatycznej. W od-
powiedzi z dnia 9 marca 2013 r. na moje oświadczenie (pismo nr BPS/043- 
-23-1055/13) w sprawie likwidacji Konsulatu Generalnego RP w Vancouver 
stwierdził pan, że „nie ma prawnego wymogu przeprowadzania konsultacji 
społecznych przy podejmowaniu decyzji o zmianie siedzib polskich placówek 
dyplomatycznych”. Czy konsultacje społeczne jako jedna z instytucji demo-
kracji bezpośredniej nie byłyby w takim przypadku dobrym zwyczajem?

Z poważaniem 
Alicja Zając

Odpowiedź

Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Alicji Zając (pismo nr BPS/043-55- 

-2413/13 z dnia 11 czerwca br.) złożone podczas 55. posiedzenia Senatu RP, uprzej-
mie informuję.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o likwidacji placówki w Mont-
realu w ramach trwającego procesu poprawy efektywności i racjonalizacji zasobów 
(w 2013 r. zostały zamknięte urzędy konsularne w Lille, Malmo i Sao Paulo), którego 
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celem jest optymalizacja obecności dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej w świe-
cie oraz lepsze odzwierciedlenie priorytetów polskiej polityki zagranicznej, w szczegól-
ności gospodarczych.

Zamknięcie dotychczasowej siedziby Konsulatu Generalnego i sprzedaż budyn-
ku przy Avenue des Pins Ouest przyniesie wielomilionowe oszczędności. W budynku 
o powierzchni 2300 m² pracowało dotąd 8 osób, roczne koszty jego funkcjonowania 
wynosiły 2,1 mln złotych (720 tys. dolarów kanadyjskich), zaś sam 40-letni budy-
nek wymagać będzie w najbliższych latach kosztownych remontów. Tymczasem liczba 
czynności konsularnych z roku na rok systematycznie malała (niemal dziesięciokrotny 
spadek w ciągu ostatnich dwudziestu lat). W ubiegłym roku liczba spraw wymagają-
cych osobistego stawiennictwa w konsulacie wyniosła zaledwie 615. Nie odnotowano 
również czynności z zakresu pomocy konsularnej.

W ramach prowadzonych z Ministerstwem Gospodarki konsultacji zamierzamy 
wypracować rozwiązania umożliwiające realizację funkcji konsularnych w budynku 
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji również położonego w Montrealu. Placówka 
ta będzie realizować głównie zadania gospodarcze, jednak przy pomocy Ambasady RP 
w Ottawie utrzymane zostaną funkcje konsularne, wsparcia dla Polonii oraz promocji 
Polski – fundusze na te cele nie zostaną zmniejszone.

Pragnę zapewnić, że dotychczasowe zadania będą w nowym modelu realizowane 
równie efektywnie jak dotychczas, a montrealska Polonia będzie nadal dysponować 
stosownym zapleczem i platformą spotkań.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
Mariusza Zawiszy

Szanowny Panie Prezesie!
W związku z napiętą sytuacją w spółce Exalo Drilling, której właścicie-

lem jest w 100% PGNiG SA, i związanymi z tym obawami społecznymi bar-
dzo proszę o odpowiedź na następujące pytania.

1. Jaka jest liczba urządzeń wiertniczych w ośrodkach Exalo w Jaśle, 
Krośnie, Krakowie i Zielonej Górze i jakie jest ich aktualne wykorzystanie (na 
przykład na 30 kwietnia br.) do świadczenia usług?

2. Jak sytuacja w tym zakresie przedstawia się w centralnym ośrodku 
w Pile?

3. Jaka jest liczba zatrudnionych i jaka jest dynamika zwolnień z pracy 
i przyjęć do pracy w ośrodkach w Jaśle, Krośnie, Krakowie i Zielonej Górze 
od 2012 r. do teraz?

4. Jak sytuacja w tym zakresie przedstawia się w centralnym ośrodku 
w Pile?

5. Jaki jest zysk lub jak jest strata netto (w złotych) ośrodków w Jaśle, 
Krośnie, Krakowie i Zielonej Górze na koniec I kwartału br.?

6. Jak sytuacja w tym zakresie przedstawia się w centralnym ośrodku 
w Pile?

Alicja Zając
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
Mariusza Zawiszy

Szanowny Panie Prezesie!
Ze względu na napiętą sytuację w spółce Exalo Drilling SA, której właś-

cicielem jest w 100% PGNiG SA, i związanymi z nią obawami społecznymi 
bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania.

1. Jakie oszczędności i przychody (w złotych) dadzą Exalo zapowiedzia-
ne (i realizowane) zwolnienia z pracy i cięcia wynagrodzeń pracowników 
oraz wyprzedaż nieruchomości stanowiących majątek ośrodków w Jaśle, 
Krośnie, Krakowie i Zielonej Górze?

2. Czy wspomniane oszczędności i przychody sprawią, że Exalo zacho-
wa płynność finansową w dłuższej perspektywie i że nie będzie to tylko 
chwilowy zastrzyk gotówki?

3. Czy Exalo posiada opracowany wariant na wypadek, gdyby wspo-
mniane oszczędności i przychody nie umożliwiły spółce zachowania płynno-
ści finansowej?

4. Jaki to wariant? Proszę o jego opisanie.
5. Czy zarząd Exalo rozważał zastąpienie wyprzedaży wspomnianych 

nieruchomości (obiektów) ich podnajmowaniem, co w dłuższej perspektywie 
jest bardziej opłacalne?

Alicja Zając

Odpowiedź

Warszawa, 11.07.2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

W odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez Panią Marszałek na moje ręce 
w przedmiocie oświadczenia złożonego przez senator Alicję Zając podczas 55. posie-
dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 czerwca 2014 r., w załączeniu przed-
stawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W związku z realizowanymi pracami w zakresie kształtowania GK PGNiG i mode-
lu dalszego funkcjonowania spółek sektora poszukiwań tj. spółek PNiG Kraków SA, 
PNiG NAFTA SA, PNiG Jasło SA oraz spółek sektora serwisowego, tj. spółek Zakład 
Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o. i PN „Diament” Sp. z o.o., w dniu 3 lipca 2012 r. 
zawiązana została Spółka pod firmą PGNiG Poszukiwania SA, do której w sierpniu 
2012 r. wniesione zostały akcje/udziały 5 spółek sektora poszukiwań i sektora ser-
wisowego. Następnie dokonano połączenia spółki PGNiG Poszukiwania SA z 5 spół-
kami oraz zmieniono firmę i siedzibę Spółki. Formalny proces połączenia zakończony 
został w lutym 2013 r. Od tego czasu Spółka funkcjonuje pod nową firmą Exalo Dril-
ling SA, a jej siedzibą jest Piła – w tym mieście mieściła się wcześniej siedziba jednego 
z połączonych podmiotów, tj. Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA SA. Decyzję 
o umiejscowieniu siedziby Spółki Exalo Drilling SA w Pile podjął ówczesny Zarząd 
PGNiG SA.
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Wskazać należy, że intencją PGNiG SA przy powoływaniu spółki PGNiG Poszuki-
wania SA (obecnie Exalo Drilling SA) było utworzenie w krótkim czasie usług wiertni-
czo-serwisowych. Dotychczasowy model funkcjonowania tego obszaru w GK PGNiG 
nie był bowiem w pełni efektywny i wymagał głębokiej restrukturyzacji.

Już na etapie analiz dotyczących funkcjonowania sektora wiertniczo-serwisowe-
go GK PGNiG zakładano, iż podmiot powstały w efekcie połączenia spółek będzie 
musiał przeprowadzić szereg procesów centralizacyjnych i restrukturyzacyjnych, aby 
móc skutecznie konkurować na rynku. Utrzymywanie, po przeprowadzeniu konsoli-
dacji, status quo poszczególnych podmiotów byłoby niezgodne z założeniami procesu 
połączenia.

Po połączeniu w Spółce Exalo Drilling SA rozpoczęły się procesy integracji w odnie-
sieniu do różnych aspektów działalności, w tym integracji różniących się między sobą 
kultur korporacyjnych i podejścia do kwestii zarządzania, integracji infrastruktury, 
w szczególności systemów informacji zarządczej oraz systemów zarządzania ryzykiem, 
aktywami i pasywami, wdrożenia jednolitej polityki transportowej i ubezpieczeniowej, 
norm technicznych i bezpieczeństwa, certyfikacji sprzętu, nowego systemu operacyj-
nego i systemów informatycznych.

Naturalną konsekwencją połączenia kilku podmiotów było dublowanie się niektó-
rych funkcji i stanowisk. Konieczne było zatem dokonanie działań związanych z opty-
malizacją zatrudnienia, co – zważywszy na skalę likwidowanych stanowisk – wiązało 
się także ze zwolnieniami grupowymi. Zarząd Spółki Exalo Drilling SA na początku 
czerwca 2013 r. zawarł ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Spółce stosow-
ne porozumienie dotyczące zwolnień grupowych. W ramach procesu optymalizacji 
zatrudnienia w części obszarów dokonano zmniejszenia zatrudnienia, natomiast w in-
nych obszarach, Spółka Exalo Drilling SA mając w planach zwiększenie skali działal-
ności przeprowadziła jednocześnie rekrutację nowych pracowników, w tym również 
na stanowiska operacyjne, tj. do pracy na wiertniach oraz do nowo powstałego pionu 
finansowo-księgowego, który został zlokalizowany w Pile.

Jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczno-finansową Exalo Drilling SA wskazać jasno 
należy, iż obecna sytuacja Exalo Drilling SA jest wynikiem kondycji ekonomiczno-fi-
nansowej połączonych podmiotów, m.in. ich wysokiego poziomu zadłużenia. Zarząd 
Exalo Drilling SA prowadzi działania mające na celu poprawę płynności oraz rentow-
ności prowadzonej działalności, m.in. poprzez ograniczenie kosztów i optymalizację 
wykorzystania dostępnych zasobów, jak również pozyskanie nowych projektów.

Jeżeli chodzi o pytania postawione przez Panią Senator Alicję Zając, w załączeniu 
przedkładam stosowne wyjaśnienia w odniesieniu do poszczególnych punktów wystą-
pienia przygotowane przez spółkę Exalo Drilling SA.

Żywię nadzieję, iż przestawione wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące.

Z poważaniem 
 
PREZES ZARZĄDU 
Mariusz Zawisza
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Załącznik 
Pismo PREZESA ZARZĄDU 
EXALO DRILLING SA

Piła, 4 lipca 2014 r.

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Grupą Kapitałową 
Pan Daniel Wais

Szanowny Panie Dyrektorze,
w odpowiedzi na pismo, znak DG/A/GA/ES/230/14 z dnia 17.06.2014 r. do-

tyczące oświadczeń złożonych przez senator Alicję Zając podczas 55. posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 czerwca 2014 r. dotyczące sytuacji spółki 
Exalo Drilling SA poniżej przedstawiamy uzupełnione wyjaśnienia do poruszanych 
w nich kwestii.

1. Jaka jest liczba urządzeń wiertniczych w ośrodkach Exalo w Jaśle, Krośnie, 
Krakowie i Zielonej Górze i jakie jest ich aktualne wykorzystanie (na przykład na 
30 kwietnia br.) do świadczenia usług?

2. Jak sytuacja w tym zakresie przedstawia się w centralnym ośrodku w Pile?

Na dzień 15 czerwca 2014 r. liczba urządzeń wiertniczych i ich zaangażowanie 
w realizowane przez Exalo Drilling SA projekty wiertnicze (w kraju i za granicą), przed-
stawiała się jak niżej:

Centrum Jasło:  12 urządzeń wiertniczych, w tym 5 pracujących
Centrum Kraków:  14 urządzeń wiertniczych, w tym 7 pracujących
Centrum Piła:  11 urządzeń wiertniczych; w tym 7 pracujących
Centrum Zielona Góra: 4 urządzenia wiertnicze, w tym 3 pracujące
Centrum Krosno:  nie posiada urządzeń typowo wiertniczych

Wskazać również należy, iż  niektóre Centra Spółki posiadają urządzenia rekonstruk-
cyjne/serwisowe, których stan na dzień 15 czerwca przedstawiał się następująco:

Centrum Kraków:  1 urządzenie, nie pracowało
Centrum Krosno:  19 urządzeń, w tym 5 pracujących
Centrum Zielona Góra: 4 urządzenia, w tym 1 pracujące

Jednocześnie chciałbym wyraźnie podkreślić, że przedstawiona powyżej przyna-
leżność urządzeń wiertniczych do określonych Centrów jest przynależnością czysto 
historyczną, wynikającą z faktu, iż wskazane powyżej Centra funkcjonowały przez do-
konaniem połączenia w ramach Exalo Drilling SA jako samodzielne podmioty. Obec-
nie Spółka Exalo Drilling SA to jedna firma, a nie zespół funkcjonujących odrębnie, 
konkurujących ze sobą, Centrów. O wykorzystaniu do realizacji projektu wiertniczego 
konkretnego urządzenia decydują wymogi techniczne stawiane przez operatora (za-
mawiającego).

3. Jaka jest liczba zatrudnionych i jaka jest dynamika zwolnień z pracy i przyjęć 
do pracy w ośrodkach w Jaśle, Krośnie, Krakowie i Zielonej Górze od 2012 r. do 
teraz?

4. Jak sytuacja w tym zakresie przedstawia się w centralnym ośrodku w Pile?

Według stanu na 1 lutego 2013 roku, tj. po połączeniu się 5 spółek poszukiwaw-
czo-wydobywczych, Exalo Drilling SA zatrudniało 3 480 osób, natomiast obecnie Spół-
ka zatrudnia 3 327 osób, tj. o 153 osoby (4,4%) mniej, niż w dniu powstania. W ciągu 
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15 miesięcy istnienia zatrudniono w Spółce 399 osób, a zwolniono 552 osoby. Podział 
liczby zatrudnionych i zwolnionych osób na poszczególne centra biznesowe Spółki 
przedstawiono w poniższej tabeli.

CENTRUM
Stan zatrud- 

nienia na 
01.02.2013 r

liczba osób 
zatrudnionych

liczba osób 
zwolnionych

Stan zatrud- 
nienia na 

31.05.2014 r

dynamika 
zatrudnienia 

%

Piła 813 203 117 899 10,6
Kraków 784 43 112 693* -11,6
Jasło 562 44 103 503 -10,5
Wołomin 241 7 60 188 -22,0
Krosno 355 23 54 324 -8,7
Zielona Góra 562 63 80 543* -3,4
Oddział 
Diament

163 16 26 177* 8,6

RAZEM 3 480 399 552 3 327 -4,4

* dane nie sumują się, ponieważ w ciągu analizowanego okresu 22 osoby z Centrum Kraków 
i 2 osoby z Centrum Zielona Góra przeniesiono do Oddziału Diament.

Wskazać należy, iż nowo powołany Zarząd Exato Drilling SA funkcjonujący w obec-
nym składzie od 5 maja 2014 r. aktualnie prowadzi analizy przeprowadzonych dotych-
czas procesów optymalizacji zatrudnienia oraz analizy wielkości i struktury aktualne-
go zatrudnienia – analizy te obejmują wszystkie jednostki biznesowe Spółki.

5. Jaki jest zysk lub jaka jest strata netto (w złotych) ośrodków w Jaśle, Krośnie, 
Krakowie i Zielonej Górze na koniec kwartału br.?

6. Jak sytuacja w tym zakresie przedstawia się w centralnym ośrodku w Pile?

W wyniku zmian organizacyjnych jakie nastąpiły po połączeniu spółek tworzących 
Exalo Drilling SA, odstąpiono od rozliczania działalności wg poszczególnych Centrów. 
Centra nie są samobilansującymi się jednostkami. Spółka Exalo Drilling SA w swoim 
założeniu ma stanowić sprawny organizacyjne monolit, którego wyznacznikami przy 
podziale kompetencji i odpowiedzialności jest specjalizacja, a nie miejsce położenia. 
Stąd z chwilą połączenia zaprzestano agregowania wyników w podziale na poszcze-
gólne centra, zwłaszcza że działania optymalizacyjne wymusiły elastyczność w prze-
mieszczaniu ludzi i urządzeń oraz centralizację niektórych zadań.

7. Jakie oszczędności i przychody (w złotych) dadzą Exalo zapowiedziane (i reali-
zowane) zwolnienia z pracy i cięcia wynagrodzeń pracowników oraz wyprze-
daż nieruchomości stanowiących majątek ośrodków w Jaśle, Krośnie, Krakowie 
i Zielonej Górze?

Optymalizacja poziomu zatrudnienia z powodu reorganizacji struktury organiza-
cyjnej Spółki jak i z konieczności dostosowania wielkości zatrudnienia do ekonomicz-
nych możliwości pracodawcy oraz obniżenie wysokości wynagrodzenia zasadnicze-
go pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych, jak 
również zawieszenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) – pozwolą osiągnąć 
w 2014 r. oszczędności rzędu 8,8 mln PLN.

W odniesieniu do majątku nieoperacyjnego, należy wskazać, iż optymalizacja ma-
jątku Exalo Drilling SA jako pomiotu powstałego z połączenia pięciu spółek funkcjo-
nujących wcześniej niezależnie w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG jest niezbędna 
z punktu widzenia poprawy funkcjonowania oraz efektywności prowadzonej działal-
ności, w tym również ograniczenia kosztów. Utrzymywanie aktywów nieprodukcyj-
nych jest dla Spółki zbyt kosztowne.

Należy podkreślić, że procesy optymalizacji majątku nieprodukcyjnego (zbędnego) 
nie zostały w sposób kompleksowy przeprowadzone przed połączeniem firm, z któ-
rych powstało Exalo Drilling SA. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Spółki 
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Exalo Drilling SA, ostatecznie Spółka wyznaczyła 15 nieruchomości, wobec których 
prowadzone są analizy odnośnie do ich potencjalnego zbycia. Wg operatów szacunko-
wych ogólna wartość rynkowa nieruchomości potencjalnie przeznaczonych do zbycia 
wynosi 91,39 mln PLN.

8. Czy wspomniane oszczędności i przychody sprawią, że Exalo zachowa płyn-
ność finansową w dłuższej perspektywie i że nie będzie to tylko chwilowy za-
strzyk gotówki?

9. Czy Exalo posiada opracowany wariant na wypadek, gdyby wspomniane 
oszczędności i przychody nie umożliwiały spółce zachowania płynności finan-
sowej?

10. Jaki to wariant? Proszę o jego opisanie.

Jak już wspomniano, zarząd Exalo Drilling SA funkcjonujący w obecnym składzie 
od 5 maja 2014 r., prowadzi szerokie analizy i dokonuje weryfikacji dotychczas podej-
mowanych działań związanych m.in. z bieżącą sytuacją Spółki oraz podejmuje aktyw-
ne działania celem poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej i płynnościowej Spółki. 
Na dzień dzisiejszy zidentyfikowano kilka obszarów, które wymagały natychmiasto-
wych korekt, a które już wdrożono. Wskazać tu chociażby należy działania mające na 
celu optymalizację zarządzania kapitałem obrotowym, w tym szczególnie zwiększenie 
efektywności w ściąganiu należności, zmniejszenie kosztów usług obcych ponoszo-
nych przez Spółkę. Zarząd Exalo Drilling SA wskazał, iż Spółka traktuje oszczędności 
z tytułu restrukturyzacji i optymalizacji zatrudnienia oraz ewentualne przychody uzy-
skane z tytułu zbycia majątku nieoperacyjnego jako element programu naprawczego, 
mającego poprawić rentowność działania Spółki. Program ten jest ściśle powiązany 
z będącymi w ostatniej fazie opracowywania założeniami średnioterminowej strategii 
działania Spółki Exalo Drilling SA.

Podsumowując, należy wskazać, że zarówno działania podjęte już przez Zarząd, 
jak i te, które w najbliższym czasie będą realizowane, zgodnie ze średnioterminową 
strategią działania spółki, wpłyną na poprawę rentowności spółki Exalo Drilling SA. 
Gdyby jednak okazały się niewystarczające Zarząd spółki będzie podejmował dalsze 
działania optymalizujące koszty operacyjne, m.in.:

– pozyskanie kolejnych oszczędności w zakresie usług zewnętrznych związanych 
z realizacją inwestycji (transport, koszty firm podwykonawczych),

– likwidacja baz i outsourcing usług mechaniczno-serwisowych tam, gdzie nie 
wpłynie to negatywnie na działalność firmy.

11. Czy Zarząd Exalo rozważał zastąpienie wyprzedaży wspomnianych nierucho-
mości (obiektów) ich podnajmowaniem, co w dłuższej perspektywie jest bardziej 
opłacalne?

Jak zasygnalizowano powyżej, Spółka Exalo Drilling SA prowadzi rozpoznanie ryn-
ku i nie wyklucza ewentualnej dzierżawy majątku nieoperacyjnego.

Żywię nadzieję, iż przestawione wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące.

Z poważaniem 
 
Ryszard Jędrzejczak
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Oświadczenie senatora Piotra Zientarskiego

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

Przedmiotem niniejszego oświadczenia uczyniłem zgłaszany przez za-
rządców dróg problem dotyczący przebudowy dróg publicznych na skutek 
realizacji inwestycji niedrogowych. Niejednokrotnie realizacja inwestycji ko-
mercyjnych typu centra handlowe, obiekty rozrywkowe na działkach grun-
tów sąsiadujących z drogami publicznymi wymaga zmiany układu komuni-
kacyjnego drogi i, co się z tym wiąże, jej istotnej przebudowy.

Przebudowy dróg spowodowane realizacją inwestycji niedrogowych nie-
jednokrotnie podyktowane są wyłącznie potrzebami inwestora komercyjne-
go i z punktu widzenia administracji drogowej powodują więcej problemów 
niż korzyści.

Wobec tego pojawia się wątpliwość, czy inwestycja na drodze publicznej 
realizowana w interesie inwestora komercyjnego, który dla realizacji swoje-
go zamierzenia musi przebudować drogę publiczną, ma charakter inwestycji 
celu publicznego. Ponadto zgłaszane są wątpliwości, czy taka inwestycja, je-
żeli nie zostanie uznana za inwestycję celu publicznego, może być realizowa-
na w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
czy też musi być realizowana w oparciu o ustawę – Prawo budowlane. Za-
znaczyć w tym miejscu należy, iż w przypadku realizacji inwestycji w opar-
ciu o specustawę inwestorem, który realizuje budowę, staje się zarządca 
drogi, mimo iż jest to inwestycja prowadzona wyłącznie w interesie osoby 
prywatnej. W opinii zarządców dróg sytuacja taka pozostaje w sprzeczności 
z art. 16 ustawy o drogach publicznych, na mocy którego budowa lub prze-
budowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do 
inwestora tego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze, proszę o zajęcie stanowiska i wyjaśnienie 
następujących kwestii. 

Po pierwsze, czy inwestycje na drogach publicznych powstałe wyłącznie 
na skutek realizacji na terenie sąsiednich nieruchomości inwestycji komercyj-
nych mają charakter inwestycji celu publicznego, w szczególności w sytuacji, 
gdy zarządca drogi nie jest zainteresowany jej realizacją, zaś podyktowana 
ona pozostaje wyłącznie interesami „inwestora niedrogowego”?

Po drugie, czy taka inwestycja w sytuacji, gdy podważa się jej charakter 
publiczny, może być realizowana w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, czy też po-
winna być realizowana w oparciu o przepisy ustawy – Prawo budowlane?

Piotr Zientarski

Odpowiedź

Warszawa, 10 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie senatora Piotra Zientarskiego (znak: BPS/043- 

-55-2416/14) w sprawie przebudowy dróg publicznych na skutek realizacji inwesty-
cji niedrogowych – uprzejmie przekazuję następujące informacje.
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Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) budowa lub przebudowa dróg publicznych 
spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, 
a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy tych dróg określane są w umo-
wie między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. Podstawą powsta-
nia zobowiązania do poniesienia nakładów na inwestycję drogową jest sam fakt, 
że prowadzona inwestycja niedrogowa wymaga wybudowania, rozbudowania lub 
przebudowania drogi publicznej. To oznacza, że obowiązek taki powstaje z mocy 
prawa. Obowiązkowi inwestora prywatnego z mocy ustawy towarzyszy roszcze-
nie przysługujące organowi administracji o realizację obowiązku polegającego na 
budowie/przebudowie drogi publicznej, a także o zawarcie umowy w przedmiocie 
warunków budowy lub przebudowy drogi publicznej. Intencją uchwalenia przepisu 
art. 16 ustawy o drogach publicznych było uniknięcie konieczności budowy lub 
przebudowy drogi przez zarządcę drogi w przypadkach, kiedy zarządca nie miał 
w planach takich inwestycji, a konieczność przebudowy wynikała z inwestycji pro-
wadzonych na terenach przy drodze np. budowa wielkopowierzchniowego obiektu 
handlowego (mogąca np. powodować konieczność wybudowania nowego skrzyżo-
wania lub przebudowy istniejącego skrzyżowania). Jednocześnie nie ma przeszkód, 
aby na zasadzie dobrowolności inwestorzy prywatni wsparli finansowo budowę lub 
przebudowę drogi publicznej realizowane przez zarządcę drogi.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2012 r. 
w Warszawie sygn. akt II OSK 1227/12 „Z regulacji art. 16 ust. 1 u.d.p wynika obo-
wiązek strony uczestniczenia w wymaganym zakresie w realizacji inwestycji drogowej, 
przy czym udział ten konkretyzuje się w umowie zawartej z zarządcą drogi. Taka par-
tycypacja w budowie drogi publicznej w żadnym razie nie powoduje, że ta droga ma 
charakter drogi wewnętrznej”. Tak więc należy uznać realizację drogi publicznej nawet 
przez inwestora niedrogowego za inwestycję celu publicznego. Generalnie realizacja 
takiej inwestycji drogowej może odbywać się na zasadach ogólnych, a więc zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. 
zm.), zwana dalej specustawą, dotyczy przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. Podmiotem właściwym do występowania z wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w myśl przepisów specustawy 
jest niewątpliwie zarządca drogi publicznej. Zatem inwestor niebędący zarządcą drogi 
nie może wystąpić o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działa-
jąc w imieniu własnym. Natomiast możliwe jest ustanowienie przez zarządcę drogi 
pełnomocnika do podejmowania określonych czynności w postępowaniu o wydanie 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, przy czym w zakresie pełnomocnic-
twa muszą być spełnione warunki określone w art. 32–33 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. 
zm.). Tak więc to do zarządcy drogi należy decyzja czy ustanowi takiego pełnomocnika 
i kto nim będzie.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu


